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Предговор 

Систематски речник, који се сада први пут појављује на нашем 

језику, разликује се својом наменом, па услед тога и обрадом градива, 

од обичних алфабетских речника, те је потребно на овом месту објас- 

нити његову сврху и употребу. 

Недостаци обичних речника 

Они који се баве писањем или превођењем — писци, новинари, 

преводиоци, а и говорници — знају како је понекад тешко наћи праву 

реч да се изрази нека мисао. Са тешкоћама ове врсте боре се не само 

неуки и почетници, већ и искусни људи од пера и израђени говор- 

ници. Колико пута запнемо у раду, нарочито кад журимо, око неке 

речи које не можемо да се сетимо, иако нам је „наврх језика". То се 

дешава и код речи које припадају свакидашњем говору, а још чешће 

код оних које су ван уже области нашег интересовања или занима- 

ња. Јер наше знање језика обухвата, поред ограниченог броја речи 

којима се редовно или често служимо, много већи број таквих које 

су нам познате, али их ретко употребљавамо, те њима не располаже- 

мо са довољно брзине и поуздања; и отуда, када треба неку мисао 

изразити, настају често тешкоће при тражењу и избору речи. 

У свима таквим случајевима не помажу обични речници: у овима 

налазимо обавештења у погледу значења, граматичких особина или 

превод појединих речи на неки други језик, увек полазећи од већ дате 

речи, али у обратном случају, када полазећи од појма тражимо реч, 

не можемо се њима послужити, зато што су у њима речи поређане 

алфабетским редом тј. по свом облику, а без обзира на значење, те 

би каткад ваљало претражити цео речник да се нађе једна реч која 

нам је потребна. 



Писмени састави и преводи 

Најобичнији недостаци писмених састава и превода — понављање 

речи и недовољно тачно изражавање — потичу од оскудице речника 

којим писац или преводилац располаже. Познато је да се необразо- 

вани људи служе врло малим бројем речи (у неким случајевима тај 

број не премаша неколико стотина), али се и многи образовани људи 

задовољавају веома скученим речником. Ову оскудицу, као што ре- 

космо, не могу надокнадити обични речници, ма колико богатство речи 

садржали: оне у њима претстављају скривено благо, јер се не могу 

наћи онда када су потребне. 

Најзад да поменемо и један недостатак који се осећа код наставе 

матерњег језика. Ми имамо граматике, из којих се може учити пра- 

вилна употреба речи, али не постоји никаква књига, из које би ђаци 

могли учити саме речи и проширивати знање матерњег језика. Њима 

се дају задаци са текстовима које треба прерадити, изражавајући истг 

мисли на различан начин, „својим речима", али им се не пружа по- 

моћно средство за израду таквих задатака. 

Сви ови случајеви показују довољно јасно да је врло потребна, 

једна књига у којој се могу налазити речи полазећи од појмова. Та- 

ква књига је Систематски (или аналошки) речник. 

Систематски речник и његова употреба 

У Систематском речнику речи су према своме значењу распоређене 

у веће и мање групе. Ова подела на групе може се различно извести. 

У неким речницима ове врсте (енглески Когећ, Тћезаџгиз) подела је 

извршена на основу аналогија, често и сувише суптилних и далеких, 

што знатно умањује практичну вредност таквих речника. Код дру- 

гих (Воззете и Маачџе!, ПлсПоплапе апајодлаче, Раш! Коџа:х, РПасНоп- 

пајте дез 196е5..) узет је за основу известан број речи, па су остале 

око њих распоређене. 

У нашем Систематском речнику подела је изведена на другачији 

начин. С обзиром на то да се језик развија по разним областима жи- 

вота и рада људског, и свака област израђује, тако рећи, свој речник 

и своју терминологију, и имајући на уму да се ми у сваком поједи- 

ном случају изражавања мисли крећемо у једној одређеној области, 

б 



те се морамо служити њеном терминологијом, ми смо поделу целе гра~ 

ђе извели на терминолошкој основи, Оваква подела довела је до ди- 

ференцирања група и појмова у њима које, по нашем уверењу и иску- 

ству, знатно доприноси практичној вредности оваквог речника. 

Прва област (група 1 до 821) обухвата свакидашњи живот. Све 

остале групе су распоређене по научним областима са којима су нај- 

тешње везане. Групе и подгрупе распоређене су према, своме значењу 

тако да се у близини сваке групе налазе све њој сродне, идући увек 

од општег ка посебном. Онде где то није било могућно спровести — 

а појмљиво је да се хиљаде и хиљаде појмова, који су међу собом на 

најразноврсније начине повезани, испреплетани и изукрштани, не 

могу поређати у један линеаран низ — групе које су ма на какав на- 

чин међусобно везане, а у речнику растављене другим групама, дове- 

дене су у везу упућивањем од једне на другу. 

У појединим групама налазе се сви синоними (као и дублети које 

смо сматрали да је вредно навести) и сродни појмови, ако услед њи- 

хове многобројноста или значаја није било потребно издвојити их у 

засебну, оближњу групу. Антоними (речи супротног значења) налазе 

се било у истој групи под посебним словом, било у оближњој групи, 

или су, најзад, ако су раздвојени другим групама, везани упућивањем 

од једне групе на другу. 

Други део ове књиге садржи алфабетски речник и регистар, у 

коме је код сваке речи — а код речи са више значења, код сваког 

значења —- наведен број одговарајуће групе у систематском делу. Ради 

уштеде у простору у регистру су изостављене неке изведенице (име- 

нице од глагола, придева итд.), које се увек налазе у истим групама 

као и речи од којих су изведене. 

При тражењу речи у Систематском речнику могло би се ићи пу- 

тем анализе тј. одредити област, одељак и групу којој дати појам 

логички припада. Али тај посао не би увек био ни брз ни лак, с обзи- 

ром на компликованост логичких односа међу појмовима. Много се 

лакше и брже налазе речи помоћу регистра. Довољно је наћи у ре- 

гистру ма коју реч по значењу сродну оној коју тражимо, да бисмо 

дошли до групе у којој се налази тражена реч и њени синоними. При 

томе се можемо послужити сродним појмовима ширег или ужег оби- 
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ма, или супротним појмовима. Да бисмо на пр. дошли до речи ди з- 

г ин, можемо наћи у регистру реч узда, или реч ширег значе- 

ња опрема, или још ширег коњарство, па ћемо у бли- 

зини наћи тражену групу; ако тражимо реч ометати, наћи ћемо 

у регистру спречавати или сметња; доречизамра- 

чити доћи ћемо помоћу речи мрачан, или супротног појма 

осветлити или светао; реч лула наћи ћемо помоћу 

пушити или дуван; чорба код јело; сркати код 

пити итд. Чешћом употребом овог речника читалац ће се убрзо 

упознати са распоредом група у њему, те ће моћи врло лако и брзо 

налазити речи које му затребају. Па и само прелиставање Систематског 

речника моћи ће корисно да послужи освежењу знања из појединих 

области, а понекад и да пружи згодан потстрек или идеју. 

При одабирању грађе за овај речник писац се служио, поред по- 

стојећих речника нашег језика. и званичних терминологија и номен- 

клатура за школске предмете (у издању Министарства просвете), по- 

главито материјалом који је сам годинама скупљао и сређивао. У овом 

послу помагали су му, било активном сарадњом или саветима, при 

обради медицинске области Др. Милош Поповић и Др. Миливоје Сар- 

ван, природних наука г. проф. Радивоје Мариновић, у области права 

г-ђа Јелена и г. Предраг Николић и г. Јосиф Мохоровичић. Писац сма- 

тра за дужност да се и на овом месту захвали свима њима, као и сво- 

јој жени Дари, која је храбро делила са њим све напоре и бриге око 

израде и издавања овог речника. 
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ПОМДЕДА  ПАЛОЉЉАСЋИ 

СВАКИДАШЊИ ЖИВОТ И РАД. 

ПСИХОЛОГИЈА И ЛОГИКА 

ЕТИКА И ВЕРА 

ЕСТЕТИКА, УМЕТНОСТ И КЊИЖЕВНОСТ . 

СОЦИОЛОГИЈА ; 

ДРЖАВА И ДРЖАВНЕ УСТАНОВЕ. 

ЕКОНОМИЈА, ТРГОВИНА, ТЕХНИКА И 

ИНДУСТРИЈА 

ФИЗИКА 

ХЕМИЈА 

ГЕОЛОГИЈА И АСТРОНОМИЈА 

ГЕОГРАФИЈА И МЕТЕОРОЛОГИЈА . 

БОТАНИКА 

ЗООЛОГИЈА 

АНТРОПОЛОГИЈА И МЕДИЦИНА 

МАТЕМАТИКА 

ВРЕМЕ 

ФИЛОЗОФИЈА 

ЈЕЗИК 

групе 

», 

1— 821 

822— 998 

999—1077 

1078—1142 

1143—1199 

1200—1467 

1468—1859 
1860—1930 
1931—1974 
1975—1989 
1990—2013 
2014—2025 
2026—2071 
2072—2167 
2168—2269 
2270—9315 
2316—92357 
2358—2391 



СВАКИДАШЊИ ЖИВОТИ РАД 

1. — живот, живети, живљење, 

живовати, живовање, жиће, — жив, 

животан, — проживети, преживети, 

поживети, поживити, надживети, 0- 

живети, оживити, наживети се, и- 

живетл се, — животарити (20), — 

животворан, животворност, (оживо- 

творити 2319), живодавац, (живну- 

ти 52), — а) век, вековати, — до- 

животни, — 6) дуговечан, — крат- 

ковечан. 
» 

2. — рођење, родити се, рађати 
се, рађање, рођен, доћи на свет, у- 

гледати света. (2129). 

же 

3. — смрт, самрт, смртан, смртно, 

смртност, самртни, —  самртник, 

— прека, смрт, напречац, напрасно, 

—- умрети, умирати, мрети, помре- 

ти, замрети, изумрети, разумрети 

се, мируцати, (умрлост 124а), — 

преминути, склопити очи, упокоји- 

ти се, преставити се, отићи Богу на 

истину, свршити, скончати, сконча 

ње, — свиснути, пресвиснути, — 

липсати, липсавати, крепати, крепа- 

вати, црћи, цркавати, прецрћи, по- 

цркати, мањкати, помањкати, ска- 
пати, скапавати, одапети, — затр- 

ти се, (истрага 310), — погинути, 

гинути, изгинути, погибија, пасти, 

подлећи, платити главом (4706), — 

издахнути, издисати, издисај, издах- 

нуће, — хропац, агонија, борити 

се с душом, на умору, — а) мртав, 
мртвац, мртвачки, (мртвачница, 
20045), — 6) посмртни, — покојни, 
покојник, покојница, — блажено- 

покојни, блаженоупокојени, бла- 

женопочивши, — загробни, (угину- 

ти 2014а, 2026ж, леш 2135а, уби- 

ство 517), — в) неумрли, бесмртан, 

обесмртити. 

» 

4. — удавити се, давити се, уто- 

пити се, топити се, потопити се, дав- 

љеник, удављеник, удављеница, у- 

топљеник, утопљеница, — а) угу- 
шити се, — 6) смрзнути се, — в) 

отровати се (2145). 

» 

5.— погреб, погребни, погрепсти, 

сахранити, сахрана, покопати, по- 
коп, укопати, укопавати, укоп, у- 
копнина, закопати, — пратња, спро- 
вод, — одар, — покров, — укопни- 
ца, (тужбалица 91, опело 10174). 

х 

6. — жалост, жалостан, жалити, 

ожалити, коротовати, —  црнина, 
завити у црно, порушити се, руши- 
ти се, рушан, — плакавица. 

» 

п 



7. — доживљај, доживети, доче- 

кати, сврствовати, — задесити, сна- 

ћи, снаходити, постићи, — претури- 

ти преко главе, дотерати до..., не 

убојати се (8426), допасти (21), — 

био на ситу и решету, испушена 

муштикла, — удес, усуд, судбина, 

суђење, суђен, коб (1025), — буран 

живот, — а) избећи, мимоићи. 
Ж 

8. — срећа, срећан, срећко, усре- 
ћити, наопослен, — батли, батлија, 

(повољан 425, баксуз 214, несрећа 

21), — а) благостање, добробит, 

добро. 
> 

9. — успех, успети, успевати, ус- 

пешан, постићи, постигнути, пости- 

зати, постигнуће, постижан, пости- 

жљив, поћи за руком, ићи од руке, 

продрети, — подвиг, (неуспех 14, 

непостижан 261, испливати 13), — 

а) плод, уродити плодом. 

= 

10. — напредак, напредовати, на- 
предовање, напредан, напредност, — 
унапредити, унапређивати, унапре. 

ђење, унапређивач, — развитак, ра- 
звој (2346), — прокопсати, процве- 

тати, процват, дотерати, догурати 

(далеко), (назадак 15, застој 2318). 

»% 

11. — корист, користан (425), ко- 

ристити (се), хасна, хаснити (се), 

ухаснити се, вајда, вајдица, вајди- 

ти, вајдисати, имати рачуна, бери- 

ћет, берићетан, благодат, благодет, 

— добит, добитак, добити, добијати, 

добивати, добивалац, добитник 

(196), — унос, уносан, (зарада 

1415), — повратити, — бољитак, за- 

увар, заухар, ћар, ћарити, ућарити, 

12 

ћелепирити, ћелепир, (штета 23), 

—а) повољан (425), згода, прили- 
ка, (улучити прилику 236а). 

ж 

12. — опстанак, опстати, одржа- 
тп се, — самоодржање, — отимати 

се, не дати се, — прометати се, про- 

турати се, — конобати се. 
ж 

13. — избавити се, избављење, 

спасти се, спасење, спас, спасоно- 

сан, спасоносност, извући се, опро- 

стити се, курталисати се, ископрца- 

ти се, испетљати се, искобељати се, 

испливати, —  прекужити, преку- 

жавати, прекужавање, пребродити, 

прегрмети, — прибећи, прибегава- 

ти, прибежиште (587), (спасти 

429), — а) безизлазан (положај), 

безизлазност. 
% 

14. — неуспех, неуспео, неуспе- 

вање, безуспешан, безуспешно. без- 

успешност, не да му се, — пораз, 

поразан, — насести, наседати, насе- 

дање, (узалуд 261). 
» 

15. — назадак, назадовати, наза- 

довање, назадан, уназадити, уназа- 

ђење, (напредак 10). 
« 

16. — засостати, заостао, заоста- 

лост, застој, запети (23186), храма- 

ти, храмање, (напредак 10). 
» 

17. — поклизнути, попузнути, по- 

пустити (1000). 
+ 

18. — заглибити се, заглибљива- 

ње, огрезнути, заплести се, заврсти 

се, увалити се. 



19. — незгода, 

дан, неугодност, 

незгодан, неуго- 
непогодан, непо- 

годност, неповољан, неповољност, 

неудобан, неудобност, непријатан 

(824), непријатност, снеруке, — не- 
време, — трновит, тугаљив, туга- 
љивост, шкакљив, шкакљивост, — 

тешкоћа, потешкоћа, тежак (поло- 

жај), шкрипац (256), невоља (21), 
наћи се у небраном грожђу, — а- 

фера. 

20. — петљати, петљавина, пет- 

љанија, петљанција, петљање, нате- 

зати, натезање, крпати, крпарити, 

крпање, крпарење, крпарија, таво- 

рити, таворење, кунаторити, куна- 

торење, кубурити, кубурење, кубу- 

ра, таљигати, животарити, живота 

рење (1414). 

» 

» 

21. — несрећа, несрећан, несре- 
тан, несрећник, несретник, несрећ- 

ница, несретница, унесрећити се, 
злосрећа, зла, срећа, злосрећан, зло- 

сретан, злосрећник, злосретник, зло- 
срећница,  злосретница, злопата, 
злопатити се, злопатник, злопат- 
нички, злопатница, злопаћење, зло- 

патња, невоља (19), невољица, не- 

вољан, невољник, невољница, допа- 
сти невоље, нужда (31), зло, зло мн 

наопако, зао, напаст, притуга, не- 
даћа, удар, беда, бедноћа, бедан, — 

бедник, бедница, —  недуг, не- 

прилика, белај, белајисати, на- 

грабусити, награјисати, набелаји- 
сати, насести, обршити, јад, ја- 

дан, — јадник, јадница, јада, ја- 
дниче, — јадноћа, јадовање, ја- 

довати, ојадити, ојађен, ојађео, — 

ојађеник, ојађеница, — црн петак, 
мука, жива мука, задати муке, у- 

дарити на муку, мучити се, наму- 

чити се, помучити се, промучити 

се, мучити муку, измучити се, из- 

мучен, мучан, мучење, — мученик, 

мученица, мученички, (мучити 

513), — патња, патити (се), напа- 

тити се, пропатити, – препатити, 

(прекужити 13), напаћен, — пат- 

ник, патница, патнички, паћеник, 

паћеница, сапатник, —  морити 

(нешто га мори), педепсати се, 

страдати, страдање, —- страдалник, 

страдалац, страдалница, — трпети, 

претрпети, —  допасти, запасти, 

поднети, подносити, (сносити 235Та, 

тешкоћа 256), — а) злокобан, ко- 

бан, кобити, — баксуз, баксузлук, 

баксуштчина. · 
+ 

22. — пропасти, пропадати, про- 
паст (2321а), срљати у пропаст, 
пропадање, пропадљив, пропадљи- 
вост, пасти, пад, падати, падање, 
слом, смак, пораз, —  страдати, 
страдање, настрадати, пострадати, 
заглавити, сскикнути, (суноврат 

23214). 
+ 

23. — губити, губљење, губитак, 

губилац, изгубити (271), изгуб, по- 

губити, тратити, траћити, траћење, 

проиграти, штета (325, 1475а.), ште- 

товати, штетовање, претрпети губи- 

так (штету), (оштетити 325, добити 

11). 
= 

24. — жртвовати, жртвовање, 

жртва, (пожртвовање 1015). 
» 

25. — опасност, опасан, поги- 

бељ, погибао, погибељан, ризик, 

ризиковати, ризикати, ризичан, ри- 

зичност, изложити се, излагати се, 
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изложен, изложеност, обрати 6о- 
стан, одзвонити, угрозити, угрожа- 
вати, угрожавање, угрожен, угро- 
женост, грозити, загрозити, грож- 
ња, претити, довести у питање 
(2322а), — а) узбуна, узбунити. 

» 

26. — сигурност, сигуран, (оси- 

гурати 428), безопасан, безопа- 

сност, безбедан, безбедност, обезбе- 

дити, обезбеђење, обезбеда, наси- 

гурно, — а) несигуран, несигур- 

ност. 

Ж С 

27. — слобода, слободан, осло- 

бодити, ослобођење, ослободилац 

(1212), независан, независност, 

неодвисан, неодвисност, самоста- 

лан, самосталност, смети, драго- 

вољно, добровољно, својевољно, сво· 

јевољност, — пустити. 

х 

"28. — зависност, зависан, зави- 

сити, потчињен, потчињеност, — 

а) морати, морање, требати, нема- 

ти куд, не моћи наино, — дужност 

(1008). 
~ 

28. — моћи, могућан, могућност, 

моћ, моћан, моћност, свемоћан, све- 

моћ, свемогући, надмоћан, надмоћ- 

ност, премоћ, премоћан, кадар, спо- 

собан, способност, оспособити, ос- 

пособљавање, премоћи, премагати, 

владати (296), у стању, дорастао, 

дозрео, — ваљан, ваљаност, опран, 

— сила, (отресит 60). 

х 

30. — немогућност, немоћ, немо- 

ћан, (слабомоћан 8906), неспосо- 
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бан, неспособност, онеспособити, — 

није пристао, — недорастао. 
3 

31. — потреба, прека 
потребан, преко потребан, најпре- 

чи, потребност, потребовати, по- 

трепштина, требати, требовати, тре- 

бовање, затребати, нужан, нуж- 

ност, нужда (21), неопходан, насу- 

шни, неизоставан, неодложан, нео- 

дољив, неодољивост, изискивати, 

захтевати, хоће се, преша, прешан, 

хитан, морати, — а) подмирити, 

подмиривати, задовољити (се), за- 

довољан, задовољство (827). 
КЈ 

потреба, 

32. — непотребан, излишан, за- 

лишан, залих, сувишан, на одмет, 

проћи без... 
= 

+ ж 

88. — личност, лице, лично, лич- 

ни, особа, човек (2072), створење, 

створ, главом, сам, свој. 
~ 

34. — карактер, карактеран, ка- 
рактерност, — а) чврст (886а), пре- 
калити (се), прекаљен. 

« 

35. — понашање, понашати се, 

владање, владати се, држање, др- 

жати се, (његова) посла, —- живо- 

вати, живети, — поступати, посту- 

пање, поступити, поступак, — дела- 

ти, делатност, делање, деловање, 

деловати, дело (236), делокруг, ра- 

дити, рад, рађење, —-  равнати се, 

заузети став, (манири 44 итд.). 
% 

36. — природан, природност, на- 

раван, с неизвештачен, неусиљен, 
неусиљеност. 



37. — извештачен, извештаче- 
ност, усиљен, усиљеност, неприро- 
дан, неприродност, намештен, а- 
фектација, — а) пренемагати се, 

успијати се, цифрати се. 
ж 

38. — трезвен, трезвеност, при- 
бран, прибраност, смишљен, сми- 

шљеност, сталожен, сталоженост, 
(затуцан 948). 

" 

39. — настран, настраност, особе- 

њак, особењаштво, чудан, чудњак, 
чудак. 

+ 

40. — сметењак, сметеност, сме- 

тен; сметењаштво, збуњен, збуње- 

ност, — клипан. 
ж 

41. — озбиљан, озбиљност, зби- 

ља, — стармали. 
У 

42. —  достојанствен, достојан- 
ство. 

» 

43. —  неозбиљан, неозбиљност, 

— лакомислен, лакомисленост, ла- 
коуман, лакоумље, ветропир, ветро- 
гоња, ветрењак, пролет, ђилкош, а- 
ламуња, фићфирић, чапкун, — жу- 

токљун, жутокљунац (2074), дети- 
њаст, детињити се, подетињити, де- 
тињарија, балавац, балавица, 6ба- 
лавче, балавурдија, — а) млатити 
се, замлаћивати се, млатишума, 
млатити празну сламу, измотава- 
ти се, 

~ 

44. — маза, мазити се, мазан, 

размажен, размаженост, печити се. 
% 

45. — опрезан, опрезност, бити 
на опрезу, смотрен, смотреност, о- 

базрив, обазривост, предострожан, 
предострожност, промишљен, про- 
мишљеност, узети се у памет, па- 
зити (се), отворити очи, чувати се, 

причувати се (219), позор!: (898), 
— узбуна (25а), — а) лукав, лука- 

вост, лукавство, лукавштина, лука- 
вац, препреден, препреденост, пре- 
предењак, префриган, превејан, ше- 
рет, шеретски. 

+ 

46. — неопрезан, неопрезност, не- 

смотрен, несмотреност, —  непро- 
мишљен, непромишљеност, нераз- 
мишљен, неразмишљеност, (нера- 
судан 909, наиван 712). 

1 

47. —  необуздан, необузданост, 

нагао, брз, брзоплет, неуравноте- 
жен. 

= 

48. — пустолов, пустоловина, пу- 

столовка, хохштаплер, хохштаплер- 
ка. 

~ 

49. — миран, смирити се, прими- 
рити се, умирити се, умиривати се, 

мир, мирноћа, покој (846), скраси- 

ти се, свртовати, — а) истутњити 
се, 

+ 

50. — живахан (52), жив, — не- 
миран, немир. 

Х% 

51. — разуздан, разузданост, ра- 

зуздати се, распуштен, распуште- 
ност, раскалашан, раскалашност, 
одуларен, одулареност, одуларити 
се, разуларити се, виловњак. 

х 

52. — несташан, несташност, не- 

сташлук, несташко, немиран, не- 
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мирко, враголаст, враголан, враго- 
лије, враговати, ђаволаст, ђаволан, 

ђаволисати, ђаволати, — живахан 

(50), живахност, жив, живост, жиг- 

нути, — лола, спадало, несрећко, 

несрећа, — а) упалити се, успали- 
ти се. 

« 

53. — повучен (у себе), повуче- 

ност, резервисан, резервисаност, — 
а) приступачан, — 6) неприступа- 

чан. 
» 

54. — умерен, умереност, умери- 
ти се, одмерен, одмереност, —  уз- 
држљив, уздржљивост, трезвен, тре- 
звеност. 

Ка 

55. —  неумерен, неумереност, 
неуздржан, претеран, претераност, 
претеривати (355), забраздити 
(222) 

= 

56. — уредан, уредност. 

» 

57. — неуредан, неуредност, аљ- 

кав, аљкавац, аљкуша, траљав, ат- 
љав, атља, (нехатан 61). 

>» 

58. — тачан, тачност. 

» 

59. — нетачан, нетачност. 

+» 

бб. — жустар, отресит, отресан 

(28), бодар, бадар (890), видраст, 

видра, ватра, кочоперан (541). 

> 

61. — немаран, немар, занемари- 
ти се, нехатан, нехат, нехатност, за- 
пустити се, испустити се, запуштен, 

запуштеност, забаталити се, запар- 
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ложити се, смољав, смоља, (не- 
брижљив 2414). 

» 

62. — горд, гордост, гордити 
се, погордити се, понос, поносан, 
поносит, поноситост, поносити се, 
—- понети се, поношљив, дути се, 
надути се, надимати се, надувел, 
надувеност, надут, надутост, напет, 

напетост, напети се, охол, охолост, 

— уображен, уображеност, уобра- 

женко (871), — јордамити, кочити 

се, кочоперити се, копунити се, на- 

кокотити се, керебечити се, шепу- 

рити се, рашепурити се, шепирити 

се, дичити се, подичити се, тићити 

се, ребрити се, господити се, киче- 

љив, достојанствен, држати на се- 

би, запети. 
+» 

63. — скроман, скромност, сми- 
рен, смиреност (864, 871а). 

+ 

64. —  снисходљив, снисходљи- 

вост. 
ЗЕ 

65. — насилник, насилнички, си- 

леџија, силити се, осилити се, о- 

сион, зоран, обестан, обест. 

3 

66. — смеран, смерност. 
Ж 

67. — понизан, понизност, пони- 

зити се, понижавати се, пузити, пу- 

завац (434а). 
ж 

68. — искрен, искреност, отворен, 

отворено, одрешит, одрешито, про- 

стодушан, простосрдачан, (поште- 

ње 1003), — а) увијати, врдати, 

завијено говорити, (приговор 368). 

+ 



69. — неискрен, неискреност, — 

подао, подлост, подлац, подмукао, 
подмуклост, подмуклица, исподму- 
кла, мучки, — дволичан, дволич- 
ност, дволичити, — лицемер, ли- 
цемеран, лицемерство, претворан, 
претворност, претворство, претвор- 
ник, претворица, потуљен, — изи- 
гравати, претварати се, правити 
се, чинити се, направити се, гра- 
дити се, хинити, хињен, учинити 
се, улукавити се, (превара, 481), — 
бајаги, божем, тобоже (9896), сан- 

ћим, ђоја, (наводни 340а). 
» 

70. — тајанствен, тајанственост 
(Аба). 

» 

71. — безазлен, безазленост, бе- 

зилан. 
» 

72. — наиван, наивност. 
х 

73. — нарав, ћуд, 

— поћудан. 

темпераменат, 

» 

24. — манири, понашање. 
» 

15. — углађен, фин, — 
отменост. 

отмен, 

» 

76. — неотесан, прост, припрост, 
простак, простакиња, простакуша, 
простачки, простаклук, простота, 
—- незграпан (913а), незграпност, 

трапав, неспретан, неспретност, ро- 

гобатан, —- геак, геачки, геакуша, 

ципор, ципорка, грмаљ, (олош 1156, 
груб 4406). 

+ 

37. — тактичан, 

(425). 
такт, уместап 

2, Сисеематски речник 

78. — нетактичан, нетактичност, 
— неуместан, неупутан. 

» 

79. — навика, навићи се, навик- 

нути се, навадити се, навада, прп- 

викнути се, привика, привикавање, 

привикавати се (383), обикнути се, 

обићи се, свићи, научити се, прила- 

годити се, прилагодљив, прилагод- 

љивост, уживети се, саживети се, 
— обичај (1191), уобичајити, оби- 

чавати, завести, заводити, —-  огу- 

глати, — а) прозанатити, 

» 

80. — одвићи се, одвикнути се, 

одвикавати се, одучити се, изобича- 

јити, изобичајити се, 

% 

81. — културан, култура. 

» 

82. — некултуран, некултурност, 
— диваљ, дивљак, варварин, вар- 
варство. 

» 

83. — изражавати, изразити, из- 

ражај, израз, изразит, изразитост, 
изражајност, манифестовати, мани- 

фестација, излити, излив, испољи- 

ти, —- искалити (509а). 
» 

84. — безизразан, 
% 

безизразност. 

85. — тапшалти, пљескати, аплау- 

дирати, аплауз, акламовати, акла- 

мирати, акламација, овација (412). 
» 

86. — извиждати, 

доле! 
звиждати, — 

ка: 

87. — смејати се, смејање, смех, 

смеј, прснути у смех, искидати се 
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од смеха, пући од смеха, гушити се 

од смеха, ваљати се од смеха, на- 

смејати се, засмејати се, насмејати, 

засмејати, смешљив, церекати се, 

церити се, кикотати се, кикот, гро- 

хотати се, грохот, заценути се, пук- 

тати, клибити се, склибити се, ке- 

зити се, — а) смешити се, насме- 

шити се, насмехнути се, осмехнути 

се, осменути се, осмевати се, осмех, 

осмејак, насмејан, — пестозуб, ке- 

сизуб. 
хЏ 

88. — озбиљан, озбиљност, зби- 

ља, уозбиљити се. 
» 

89. — шала, шалити се (417), 

шаљив, шаљивац, шале, шаљивчи- 

на, лакрдија, лакрдијати, лакрди- 

јаш, шега, шегачити се, шегачење, 

шегачина, — ачити се, лудити се, 

лудовати, дедачити се, комедија, 

комедијаш, комичан, смешан, лудо- 

рија, — а) обешењак, обешењак- 

лук, окачењак. 
х 

90. — збиља, озбиљан, озбиљ- 

ност. 
С 3 

91. — плакати, плач, плачан, пла- 

чеван, плачљив, плачкав, плачко, 

проплакати, отплакати, преплака- 

ти, оплакати, оплакивати, испла- 

кати се, расплакати, расплакати 

се, бризнути у плач, горко плакати, 

заплакати, заплакати се, уплакан, 

заценути се, слинити, балити, бри- 

ждити, расцвелити, расцвелити се, 

скамукати, прескамукати, кмеча- 

ти, јецати, јецање, зајецати, грца- 

ти, — вриштати, завриштати, ври- 

снутаи, врисак, вриска, — кука- 

ти, кукњава, закукати, запевати, 
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запевка, запеваља, нарикача, туж- 
балица, тушкиња, покајница, ле- 

лекати, лелек, јекнути, јаукати, 

јаукнути, зајаукати, јаук, — рида- 
ти, ридање, заридати, цвилети, за- 
цвилети, процвилети, —- нарицати, 
нарикача, — пиштати, пропишта- 
ти, запиштати, — јадиковати, ту- 

говати (834), тужити. 
» 

92. — суза, сузити, лити сузе, 

ронити сузе, горке сузе. сузан, про- 

левати сузе, наврети, грухнути, 

грунути, поћи, завртети се (сузе). 
х 

93. — кењкати, кисати, кмезити 

се: 

ЕЈ 

94. — хукати, хукнути. 
Х 

95. — стењати, јечати, јекнути, 
зајечати. 

% 

96. — мрштити се, намрштити се, 

намрштен, мргодити се, намргодити 
се, натмурити се, натмурен, пречати 
се, гледати попреко, злопоглеђа, 
превалити очима, пресећи погле- 

дом, (дурити се 850, поглед 21214). 
хХ 

97. — плазити се, бекељити се, 

бекељење, кревељити се. 

(ГОВОР 98—113) 

98. — говорити, говор, говорни, 

говорник (327), предговорник, — 

— језик, — усмен, усмено, устве- 
но, — заустити, — а) течно, (нату- 

цати 2359 в). 
х 

99. — ћутати, ћутети, шутети, 

заћутати, ућутети, ућутати се, ћут- 



кати, ућуткати (403), ћутљив, ћут- 
љивост, ћуталица, ћутке, ћЋуткац, 

(прећутати 329), мучати, замукну- 

ти, замући, умукнути, умући, му- 
чаљив, завезана врећа, занемети, 
онемети, нем, немост, немота, му- 
тав, мутавост, ни бекнути, ни пин- 

снути, нити ромори ни говори, та- 

јац, мировати, запушити уста, -—- 

а) нем, немост, онемети, мутав, 

(гласан 112). 

» 

100. — викати, викнути, викза, 

повикати, завикати, подвикнути, 
надвикати, узвикнути, узвик, раз- 
викатл се, стоји вика, викач, ви- 
кало, дерати се, дерњава, продера- 
ти се, раздерати се, раскривити сг, 
прокривити се, зијати, —-  грајати, 
граја, гракнути, галамити, загала- 
мити, галама, лармати, ларма, лар- 
маџтаја, врева, врети, узаврети, вар- 
дати, џакати, заџакати, жагорити, 
жагор, жамор, жаморити, дречати, 
дрекнути, дрека, надати дреку, сто- 
ји га дрека, дрекавац, крештати, 
праскати, хука, хук, русвај, џум- 
бус, вапити, кричати, крикнути, 
кликнути, клик, клицати, кликтати, 
покликнути, поклич, усклик, ус- 
кликнути, —-  вриснути, виснути, 
вриштати, врискати, врисак, ври- 
ска. 

» 

101. — шаптати, шапутати, шап- 

тање, шаптач (1113), шапутање, 

шапат, шанути, шапнути, приша:л- 

тати, прошаптати, дошаптавати, до- 

шаптавало, дошаптавати се, дошап- 

тавање, доушавати, доушити, доу- 
шник, — ћућорити. 

« 

о• 

102. — муцати, муцање, прому- 
цати, замуцати, замуцкивати, туц- 

муц, муцав, мутав, муцало, муца- 
вац, муца, јецало. 

» 

103. —  мумлати, промумлати, 

мрмљати, промрмљати, смрмљати, 
смрмлати, смрнџати, гунђати, про- 

гунђати, кврчати, њуњорити, — 

процедити кроз зубе. 
С: 

104. — (х)ууњкати, (х)уњкав, 
(х)уњкало, (х)уњкавац. 

+ 

105. — тепати, тепав, тепавац, те- 

павица. 
» 

106. — врскати, врскало, врска- 
вац. 

» 

107. — мрнџати, гундорити. 
жЖ 

108. — таљизгати, путити. 
х 

109. — бунцати, бунцање, булаз- 

нити, трабуњати, трабунити, трабу- 
њање, у трабуни, гатало. 

» 

110. — бенетати, лупати, лупета- 
ти, дробити, бенавити се, бенавље- 

ње, — а) бубнути, лупнути. 
ж 

111. — брбљати, брбљив, брбљов, 

брбљуша, брбљало, брбљивац, фрф- 

љати, чаврљати, ћеретати, ћаска- 

ти, торокати, торокуша, исторокати 
се, расторокати се, блебетати, бле- 

бетало, блебеташ, блебетуша, при- 

клапати, приклапало, преклапати, 
наклапати, нагваждати, (продавати 
зјала 254), причати, причалица, ра- 

спричати се, — лајав, лајавац, ла- 
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јавица, —- зановетати, зановетало, 

пртљати, петљанија, алапачаст, а- 

лапача, развести, — проливен, раз- 

говоран, благоглагољив, многогла- 

гољив, зубат, језичан, звоцати, 

(ћутљив 99). 
» 

112. — гласан, гласно, гласовит, 

глас (1103), аваз, — крупан, ош- 

тар, громак, громогласан, звонак, 

крештав, крештећи, -- грлат, (ви- 

кати 100), — благ, ублажити, — 

а) безгласан, безгласност, — тих 

(18895), (шаптати 101). 
% 

113. — промукао, промући, про- 

мукнути, промуклост. 

ж 

= + 

114. — бавити се, позабавити се, 

занимати се, занимање, упражња- 

вати, радити, радња, неговати, — 

заносити се, занети се, бактати се, 

мајати се, баратати, (ударити у... 

2282), — одати се, одавати се, пре- 

дати се, посветити се, (латити се 

245). 
ХЖ 

115. — спавати, спавнути, лећи, 

легати (2125), прилећи. 
>» 

116. — устати, дићи се, — пора- 

нити, уранити, уранак, ранити, ра- 

нилац, раноранилац. 
ж 

117. — умити (се), умивати (се), 

умивање, мити се, измити се, изми- 

вати се, — умиваоница, леген, ла- 

вор, —- купати се, купач, бањати 

се, окупати се, купање, купатило, 

купало, купалиште, купељ, купка, 

(плажа 1992, 1994), бања, — туш, 
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када, бањица, — прати се, запратт 

се, запирати се, — купатило, (хја- 

мам, (х)амамџија, кабинер (1732). 
% 

118. — чешљати се, очешљати се, 

зачешљати (се), загладити, разде- 

љак (2084а), — а) фризура, — у- 

косница, (чешаљ 1820). 
» 

119. — бријати се, обријати се, 

(бријач 1853), — а) чупати длаке. 
= 

120. — необријан, зарастао у бра- 

ду, обрастао брадом, занеобрија- 
нити. 

+ 

121. — требити се, чистити се, 
» 

122. — шетати, шетати се, шет- 

ња, шетни, прошетати, прошетата 

се, прошетња, ишетати, пошетати, 

отшетати, нашетати се, ходати, про- 

ходати, проходати се, проћи се. 
хЖ 

123. — сунчати се, сунчање, — 

ваздушно с купање, (препланути 

19896). 

124. — обући се, облачити се, 

преобући се, преоблачити се, прео- 

бука, пресвући се, пресвлачити се, 
— наместити се, удесити се, — о- 
бути се, обувати се, преобути се, 

преобувати се. 
+ 

125. — свући се, свлачити се, ски- 

нути се, скидати се. 
» 

126. — раскомотити се, разузури- 

ти се (830). 
+ 

127. — прерушити се, —- маска. 

образина, кринка, чувида, —- кра- 



буља, с крабуљни, с (раскринкати 

4684). 
+ 

128. — кинђурити се (10814), ка- 

ћунити се, кицошити се, накицоши- 

ти се, прокицошити се, кицош, лиц- 
кати се, налицкати се, уличити се, 
каћиперка, фићфирић, модити се, 
(мода 1199), намодити се, помодар, 

помодарка, — а) шминкати се, 

шминка, белити се, набелити се, бе- 

лило, — нафракати се, — навући 

обрве. 
+ 

129. — накарадити се, надодата 

се, (обући се 18306). 

% 

130. — јести (2116), појести, изе- 
сти, смочити, присмочити, заложи- 
ти се, презалогајити, прихватити 
се, окусити, чалабркнути, чалабр- 
цати, омастити брк, — кусати, гу- 
мати, — ждерати, пождерати, сма- 
зати, смотати, наклопити се, — за- 
логај, стидак, — пост (1070), — а) 

месојед, месоједац, месождер, —- 

вегетаријанац, — 6) људождер, љу- 

пождерство. 
+» 

131. — изешан, јешан, прождр- 

љив, прождрљивост, прождрљивац, 
ждера, ждероња, несит, ненасит 
(2173а), неутољив, неутољивост, ха- 

лав, хала, халапљив, облапоран, о- 

блапорност, изелица, гаљух, — не- 

умерен, (гладан 134). 

+ 

132. — умерен, умереност, уздрж- 
љив, уздржљивост. 

+ 

133. — злоран, злохран, премиз- 

гивати. 

134. — гладан, гладовати, оглад- 

нети, гладнети, изгладнети, глад, 

глађа, наште срца, наштина, на- 

таште, (изешан 131). 

» 

135. — апетит, тек, пријести се, 

расту му зазубице, пљушти му во- 

да на уста, — а) прегладнети. 

Х 

136. — сит, заситити (се), пре- 

сит, најести се, прејести се, наде- 

кати се, набокати се, набубати ге, 

наслагати се, наждерати се, наку- 

сати се, наситити се, нагрувати се, 

утолити глад, — зајазити. 

ж 

137. — пријати, слаткохран. 

хж 

138. — пресести, присести, пресс- 

дати. 
+ 

139. — гозба, гозбовати, гостити 

се, угостити, угоститељ, гозбеник, 
частити се, почастити се, почасти- 

ти, част, пировати, пир, благовати, 

наблаговати се, банкет. 

+ 

140. — храна, намирнице, живеж, 

смок, за(х)ира, јестиво. 

ж 

141. — јело (1843), манџа, -— 
порција, — јеловник. 

х 

142. — хранити, нахранити, хра- 

нити се, отхранити, прехранити (се), 

исхрана, хранљив, хранљивост, пи- 

тати (2026е), напитати, залагати, 

заложити, намирити (2130). 

Кз 

148. — обедовати, обед, — оброк. 
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144. — доручковати, доручак. 

ж 

145. — ручати, ручавати, ручак, 
ручаница, ручано доба. 

+ 

146. — ужинати, ужина, пау- 

жина. 
Ј 

147. — вечерати, вечеравати, ве- 
чера, повечерати, повечерак. 

% 

148. — закуска, мезетити, мезе. 

» 

149. — пити, попити, испити, ис- 

пијати, пинути, отпити, пијуцкати, 

пијаћи, припијати, припити, иска- 

пити, наискап, надушак, тргнутм, 

натегнути, накренути, — шљемати, 
гулити, липати, гутљај, гутнути, 

гуцнути, запој, запојити, запајати, 

напојити, сркати, посркати, сркну- 

ти, отсркнути, отсркати, — а) про- 
пити, (опити се 157). 

» 

150. — сисати, исисати, усисати, 

усисавати, посисати, посати, — си- 

саљка. 
ж 

151. — питак, питкост. 

~ 

152. — непитак, непиткост. 

> 

153. — жедан, жеднети, ожедне- 

ти, жеђ, жећца, — уморница. 

» 

154. — угасити жеђ, 
шење. 

гасити, га- 

+ 

155. — неугашљив, неугашљивост. 

+ 
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156. — наздравити, наздравља- 
ти, здравити, здравица, напити, на- 
пијати, — куцати се. 

= 

157. — опити се, опијати се, на- 

пити се, поднапити се, препити, пи- 

ти, пинути, пропити се, запити се, 

пијанчити, накитити се, накресати 

се, наљољати се, наљоскати се, на- 

шљемати се, цврцнути, повући, — 

банчити, бекријати, бекрија, цевчи- 

ти, лумповати, лумпач, — пијан, 

напит, трештен пијан, накресан, на- 

ћефлејисан, ћеифли, уфитиљити, ве- 

сео, ђорнут, — пијанац, пијаница, 

пијанчина, пијандура, испичутура, 

— пијанство, пијанка, теревенка, —- 

мамуран, мамурлук, (поводити се 

560), — а) опојан (2163). 

% 

158. — трезан, истрезнити се, о- 

трезнити се, трезнити се, растрезни- 

ти се, (уздржљив 132). 

% 

159. — пушити, попушити, испу- 

шити, пушење, пушач, дуванџија, 

дуванити (се), повући један дим, 

плати (дуван), пућкати, — дуван, 

дувански, — крџа, — цигара, ци- 

гарета, смотка, увијач, — лула, ка- 

миш, чибук, — муштикла, — таба- 
кера, смотковник, —- дуванкеса, — 

пепељара, пепеоница, — опушак, 

пикавац, — а) бурмут, бурмутица, 

— шмркати, шмрк, — 6) пушиони- 

ца, — в) зифт. 

% 

» Х 

160. — писати, писање, писаћи, 

— писмен, писмено, написмено, — 

написати, исписати, исписивати, — 



прибележити, прибелешка, забеле- 

жити, забелешка, бележити, белеш- 

ка, бележник, бележница, — уписа 

ти (се), упис, записати, запис, за- 

писак, записник, регистар, регис- 

тровати, унети, уносити, завести, за- 

водити, завод, развести, разводити, 
развод, —- попунити, испунити, —- 

бланко, — пописати, попис, списак, 

инвентар, листа, — именик (979', 

— а) потписати (се), потпис (1249'), 

потписник, — својеручан, својеруч- 
но, —  премапотписати, премапот- 

пис, — натпис, — б) концепт, кон- 

цептирати, првопис (1247а), —пре- 

писати, препис, копирати, копија 

(124Та), — извод (232'%д), — в) ред, 

редак, врста, стубац, одељак, став, 

ставка, —- г) стенографија, стено- 

граф, стенографисати, —  шифрз, 
— д) прекрижити, прецртати, пре- 

брисати, —  избрисати, брисати 

(141), (писаљка 164, диктирати 

315). 
» 

161. — писмен, писменост, — не- 

писмен, неписменост, 
>» 

162. — слово, — азбука, писмо, 
— латиница, ћирилица, готица 

(2366). 
+ 

163. — рукопис, шакопис, — кра- 
снопис, — шкрабати, нашкрабати, 

дрљати, надрљати, празнословити, 
— подвући, подвлачити, потез, — 

прегледалица, (крмача 1875а), — 
а) читак, читљив, разговетан, раз- 

говетност, — 6) нечитак, нечитљив, 
неразговетан. 

» 

164. — писаљка, оловка, кист, на- 

влака, крижуља, (резаљка 15976", 

— перо, увлака, држаља, налив-пе- 
ро, — мастило, мастионица, масти- 
љав, туш, — упијач, притискач, 

пескаоница, посипач, — гума, — 
а) писаћа машина, куцати, откуца- 
ти, типкати, отипкати, — типкачи- 
ца, дактилографкиња. 

» 

165. — хартија, папир, папирнат, 
пергаменат, с"упијача, упијачица, 

картон, — табак, лист, (летак 168), 

— страна, — проливати. 
ж 

166. — писмо (374), књига, лист, 

— адреса. (14006), потпис, с пошто- 

вањем, —- коверат, коверта, куве- 
рат, омот, — печат, мур. 

жЖ 

167. — књига, књишки, свеска, 

рукопис, дневник, бележник, бележ- 

ница, каталог, календар, алманах, 
годишњак, читанка, буквар, песма- 
рица, енциклопедија, приручна 

књига, приручник, зборник (1215), 

атлас, сановник, албум, — купуса- 
ра, — прелистати, прелиставати, 
лист, страна, (наслов 1123), корн- 
ца, — тефтер, (књижница 170), — 
брошура, (летак 168, изићи 1548). 

у 

168. — докуменат, исправа, пи- 
смено, — повеља, — уверење, све- 
дочанство, сведоџба, диплома, — 
објава (339), — крштеница, венча- 

ница, умрлица, — декларација, по- 
казница, пасош, пропусница, — 
фактура (1566), — признаница, кви- 

та, реверс (282а), рачун (1566), — 

упутница, — дозвола, — улазница, 
карта, билет, билетарница (1709), 

— извод, — купон, — записник, 
протокол, протоколисати, — инвен- 
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тар, — посетница, — цедуља, лист, 
летак, — бланкет, формулар, обра- 

зац. 

« 

169. — читати, прочитати, проча- 

тити, прочитање, зачитати се, чи- 

тач, читалац (1142), —  начитан, 

начитаност, — срицати, срећи, (чи- 

так 1634). 
+ 

170. — читаоница, књижница, би- 

блиотека, књижничар, библиотекар. 
х 

171. — учити, учење, учити се, 

научити, изучити, проучити, проу- 
чавати (930), учен, учеван (929), 

— напамет, наизуст, — бубати, на- 

бубати, —- испећи, утврдити. 
Х% 

172. — неук, неукост, незналица 

(922а). 
ХД 

х% « 

173. — забава, забављати се, за- 

баван, занимљив, (интересантан 
928), разбибрига (416). 

х 

174. — досада, досадан, — а) 

прекратити с" време, прекраћивати 

време. 
г 3 

175. — приредба (2342а), заба- 

ва, бал, балски, игранка, посело, 

село, седељка, поседак. 
~ 

176. — игра, играти се, сиграти 

се, одиграти, поиграти, изиграти, 
заиграти се, наиграти се, надигра- 
ти, проиграти, играње, играч, игра- 
чица, играчка, игралиште, партија, 
(разне игре 178 итд.). 

Х 

177. — разврзигра (11596). 
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178. — билијар, — лопта, кугла, 

— так, — карамбол. 
х 

179. — шах, игра шаха, играта 

шаха, — шаховска табла, шахов- 

ница, шаховско поље, црно поље, 

бело поље, шах-дијагонала, — ша- 

ховска фигура, краљ, краљица, 

топ, ловац, коњ, пешак, партија 

шаха, шах-партија, отворити парти- 

ју, отварање, средишница, заврш- 

ница, — потез, играти „пијес-туше", 

— рокирати, велика рокада, мала 

рокада, — узети, узети „ан пасан", 

— пресецање, отклањање, затворе- 

на партија, отворена партија, — 

гамбит, краљев гамбит, краљичин 

(дамин) гамбит, — | шах, шех, — 

мат, двојни (Андерсенов) мат, са- 

мо-мат, матна мрежа, — пат, — ре- 

ми, — турнир, брзопотезни турнир, 

— меч, — слепа партија, симултана 

партија, — поен, бод. 
Х 

180. — домине, —- плочица, — 

празна, дупла празна, двојка, ду- 

пла двојка, тројка, четворка, пети- 

ца, шестица, седмица, осмица. 
3 

181. — мице, лекови, — тракави- 

ца, смицаљка, смицалица. 
С ~ 

182. — куглана, куглати се. 
жЖ 

183. — љуљашка, љуљати се, цу- 

баљка, цубати се, клацкалица, 

клацкати се, обртаљка, вртешка. 
КУ 

184. — чигра. 
« 

185. — лутка, бепка, 

нета. 

— марио- 



186. — зујалица, зујача, зврчак, 
радиш. 

« 

187. —- звечка, џиџа. 
= 

188. — змај, — пуштати. 
+ 

189. — пиљак, шкуљ, — капија. 
х 

190. — игра ораха, — купа, — 

ојнак, бајац. 
КЈ 

191. — жмура, шишмиш, туту- 
миш, слепи миш. 

у СУ 

192. — клис, — машка, палица, 

ћералица, коњ, трлити, трлица, тр- 

ља, — а) шоркапа. 

ВЕ 

193. — лоптање, лоптати се, лоп- 

та, кечити, поткечити, укечити, (но- 
гомет 204), — а) тенис, ракета. 

= 

194. — прстен. 
+ 

195. — плојка (1776), пловке. 

хж 

196. — коцка, коцкати се, прокоц- 

кати, коцкар, ждреб, — окце, — ли- 

јати се, лихати се, такати се, — ха- 

зардна игра, —- томбола, лутрија, 

лоз, срећка, вучење, згодитак, до- 

бити (11), премија, улог, — клади- 

ти се, облагати се, обложити се, оп- 

кладити се, опклада, — хватати се 
у штап. 

+ 

197. — картати се, карте, карташ, 
картарош, — кец, двојка, тројка, 

четворка, петица, шестица, седми- 

ца, осмица, деветка, десетка, краљ, 

жандарм, дама, доњак, фант, пуб, 

— херц, — каро, — треф, мак, ма- 

ковски, — пик, — делити, — пре- 

сећи, сећи, —- адут, адутирати, — 

платкати се, уплаткати се, платка, 

— прокартати. 
+ 

198. — плес, игра, играти, оди- 

грати, играч, плесати, плесач, — 

ђускати, — кореографија, — коло, 

оро, повести коло, коловођа, кец, 

заврћкола, прикуцало, притуцало, 

ухватити се у коло, хватати се у 

коло, — полка, валцер, — балет, 

балерина, балеткиња. 

% 

199. — гимнастика, гомбање, ги- 

мнастичити се, гомбати се, гомбали- 

ште, гомбаона, гимнастички, гимна- 

стичар, теловежба, атлетика, — а) 

· вратило, барне, ђуле, кугла, — 6) 
спорт (200—212), спортски, спорти- 

ста, спортискиња, —- стадион, аре- 

на, трибина, — утакмица (503), 

слет, —- жири (1284), (навијати 

856). 
Х 

200. — клизати се, тоциљати се, 

клизаљка, тоциљајка, плазати се, 

плазање, — клизалиште, — а) ићи 

на возаљкама, возаљка. 
ж 

201. — смучати се, смучар, сму- 
чарски, смучарство, смучка, крпља. 

+ 

202. — грудвати се, грудати се, 
грудвање, гукати се. 

Ж 

203. — бацање камена с рамена, 
бацати се, метати се, метнути се, —- 
добацити, подбацити, пребаците, 

надбацити. 

25 



204. — ногомет, футбал, ногомет- 
ни, — лопта, гол, капија, голман. 

~ 

205. — рвање, рвати се, порвати 

се, рвач, — ухватити се укоштац, у 

кости, омахнути, пасти колена, — 

букач. 
» 

206. —  боксовање, песничање, 

боксовати се, песничати се, боксер. 
жЖ 

207. — вући се клипка, повући 
се клипка. 

хХ 

208. — мачевање, мачевати се, 

борење, борити се, борац, бориште. 

~ 

209. — трчање, трчати, затрчати 

се, затрка, из затрке, јурити, поју- 
рити, јурнути (558), стуштити се, 

(бежати 603). 
Ко Ј 

210. — гађање у нишан, гађати, 

нишанити, нишанџија, стрелац, 

стрељач, стрелиште, — мета, беле- 

га, бележити, — а) погодити, пога- 

ђати, згодити, погодак, — 6) про- 

машити, промашати, промашај. 

х 

21. — трка, кошија, утркивати 

се, утркивање, тркач (1697ж), трка- 
лиште, — препона. 

КУ 

212. — лов, ловити, уловити, ло- 

вац, ловачки, ловиште, —  хајка, 

хајкати, хајкач, кренути, заседа, — 

мамац, (замка 1643). 

| % 

» ж 

213. — поступак, поступити, посту- 

пати, поступање, радити, урадити 
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(236), — а) вршљати (268), врш- 

љање. 
» 

214. — учествовати, учествовање, 

учешће, учесник, саучествовати, са- 

учесник, суделовати, — а) прећи, 

прелазити, прићи, прилазити, сту- 

пити, приступити, придружити се, 

— уписати се, упис, — 6) исписа- 

ти се, испис, иступити, — в) при- 

мити. 
» 

215. — мешати се, умешати се, 

плести се, уплести се, уплетати се, 
пачати се, трпати се. 

» 

216. — немешање, 

неутралан. 

неутралност, 

хХ 

217. — присуствовати, присуство, 

присутност, присутан, назочан, на- 
зочност, — у лице, — очевидац, о- 
чевид, сведок, (прозив 363). 

%ж 

218. — отсутан, отсутност, отсу- 

ство, отсуствовати, неназочан, — и- 

за леђа. 
» 

219. — избегавати, избећи, кло- 

нити се, чувати се (45), причувати 

се, — а) извлачити се, извући се, 

(забушавати 254), изговарати се, 

изговорити се, изговор, излика, од- 

говарати се, измигољити се, врда- 

ти, врднути, изврдавати, врдалама, 

варакати, (извињавати се 451). 

» 

220. — определити се, опредељи- 

вање, самоопредељење, (одлучити 

се 884), заузети став, заузети ста- 

новиште, — својевољно, (изабрати 

885, канити 880, уздржати се 229), 



— а) управљати се, придржавати 

се, држати се, поштовати, 

ж 

221. — колебати се, колебање, 

(поколебати се 886), околишити, о- 

колишење, окрајати, нерешен, не- 
решљив, шчињати се. 

» 

222. — пренаглити, пренагљен, 
пренагљеност, — несмишљен, не- 
смишљеност, — затрчати се, — за- 

браздити, претерати, прећи гра- 
ницу. 

» 

223. — предомислити се, проме- 

нити намеру, превртљив (889), (не- 
доследан 226). 

; » 

224. — пристати, пристајати, при- 
станак, сагласити се, сагласан, сло- 
жити се, слагати се (38да), хтетз, 

драговољно, не бити сраскида, би- 
ти право, — једнодушан, једнодуш- 

ност, једногласан, једногласност, 

неподељено мишљење, сложно, — 
усвојити, с" усвајати, прихватити, 

прихват, прихватљив, одобрити, о- 
добрење, примити, примати, прим- 
љив, пријем, одзив, допустити 
(401), (протурита З7ла), —-  при- 

мити се, примати се, — амин, ами- 
нати, аминаш, — помирити се 
с чим, приволети се, прилагодити 
се, (признати 413, одобравати 412), 

— а) одвојити мишљење, мишље- 

ња су подељена. 
+ 

225. — противити се, противан, 
противник, успротивити се, протин- 

стати (503, 504), одупирати се, оду- 

прети се (235), нећкати се, (изго- 

варати се 219а), одбити, одбијати, 

не хтети, (протест 483), — одолева- 

ти, одолети, — опирати се, опрети 
се, бунити се (483), не дати се, бра- 
нити се, —- узјогунити се, укопи- 

стити се, задрети, задрт (888а), не 

дати се ни опепелити, —  непо- 
пустљив, несавитљив, непослушан, 
непослушност, непокоран, непокор- 
ност, силодрцан, — а) неодољив, 
неодољивост, —- 6) попустити, по- 

пуштати, попустљив, попустљивост, 
— уступак. 

- + 

226. — одустати, одустајати (241), 
отступити, отступати, одумити, од- 
рећи се, одрицати се, одрећи, (пре- 
пустити 219), отпасти, отпадати, от- 

падник, отпадништво, отпадити се, 
отпађивати се, (напустити 491), —- 

отказати, отказивати, отказ, отка- 
зни, отказница, пишманити се, (по- 
вући 398а), захвалити се, — пре- 

врнута вером, преверити (372а), 

превратити, — недоследан (889), 
(пристати 224, уздржати се 229, 
превртљив 223). 

» 

227. — остати при чему, држати 
се чега, — доследан, доследност, 

сталан, (поуздан 944а), — заинта- 

чити, — а) одржати реч, држати 

реч, бити од речи, сверовати, (дати 

реч 372, прекршити реч З72га). 

» 

228. — повући се, повлачити се 

(576), узмаћи, узмакнути, узмица- 
ти, узмак, устукнути, одбити се, 

тргнути се. 
» 

229. — одрећи се, одрицати се. 
уздржати се, уздржавати се, уздр- 
жавање, уздржан, лишити се, ли- 

27 



шавати се, лишавање, лишење, — 

ограничити се, скучити се. 

и 

230. — жртвовати се, пожртвова- 
ње (1015), самоодрицање, самопре- 

горевање. 
Х 

231. — следовати, следити, след- 

беник, држати се, руководити се, 

бити на нечијој страни, држати ко- 

ме страну, привржен, приврженост, 

приврженик, припадник, пристали- 

ца, присташа, пришипетља (601), 

— одзив, (послушати 234а, приста- 

ти 224). 
Х 

232. — угледати се на кога, у- 
гледање, углед, угледни, гледати 
на кога, — поводити се, ПОВОДЉИР, 
поводљивост, ићи чијим стопама, -— 

пример, примеран, узор, узоран, у- 

зорит, узоритост, (уплив 376), -— 
а) подесити се, подешавати се, при- 

лагодити се, прилагођавати се. 

= 

233. — подражавати, подражава- 

ње, мајмунисати. 

ж 

234. — покоравати се, покорити 
се, покоран, покорност, потчинити 

се, подвргнути се, подврћи се, под- 

вргавати се, повиновати се, (дисци- 

плина 465), предати се, предаја, 

подати се, подавати се, лећи на ра- 

ду, играти пипиревку, слушати, по- 

слушан, послушност, послух, — из- 

мирити се са судбином, — а) по- 
слушати. 

ж 

285. — прекршити, прекршај, го- 

вредити, повреда (1274), погазити, 
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газити, нарушити, преступити 

(1316а), — изиграти (485). 

% 

236. — чинити, чинилац, учинити, 

учинилац, починити, причинити, 

радити, урадити, вршити, вршилац, 

извршити, извршивати, извршење, 

извршилац, творити, обавити, обав- 

љати (249), отправити, отправља- 

ти, — смандрљати (309), — ота- 

љати, отаљавати, — извести, изво- 

дити, изводљив, спровести, спрово- 

дити, провести, проводити, провође- 

ње, проведба, проведив, проведи- 

вост, — дејствовати, дејство, издеј- 

ствовати, пословати, испословати, 

-— раскрпити, — остварити, (при- 
редити 2342а), завести, — доприне- 

ти, доприносити, допринос, припо- 

моћи (422), (подухватити се 245), 

— дело (35), акција, функција, у- 
лога, — а) улучити прилику, у- 

грабити, искористити, — 6) преду- 

хитрити, претећи, (пропустити 241). 

+» 

237. — неизвршљив, неизвршење, 

неизводљив. 
х 

238. — спремати (се), спремити 
(се), спреман, спремност, припре- 

мати (се), припремити (се), при- 

према, приправити (се), приправа, 

приправан, приправност, држати у 

приправности, опремити (се), опре- 

мати (се), оправити (се), справити 

(се), справљати (се), сигурати (се). 

х 

239. — неспреман, неприправан. 

х 

240. — покушати, покушавати, 

покушај, окушати (срећу), проба- 



ти, опробати, (проба 932), огле- 

дати. 
+ 

241. — настојати, настојавати, 

настајати, настајавати, настати, ста- 
рати се, постарат: се, трсити се, за- 
лагати се, заложити се, заузети 
се, заузимати се, бринути се, по- 
бринути се, предузети мере, преду- 

зети кораке, гледати, порадити, по- 
дејствовати, брижљив, брижљивост, 

поман, помња, скрбан, скрбник, ма- 
ран, показати добру вољу, — са- 

вестан, савесност, (ревностан 250, 

марљив 253), — а) небрижљив, не- 

брижљивост, небрига, нехатан (844 

а), (немаран 61, мурдар 1875а). 

+ 

242. — довијати се, конобати се. 

Ж 

243. — вежбати се, извежбати се, 

увежбати, вежбање, вежба, извеж- 

бан, вежбалиште, — упражњавати, 

(извештити се 913). 

ж 

244. —  неизвежбан, необучен, 
(невешт 913). 

Ж 

245. — подухватити се, потхвати-- 
ти се, подухват, потхват, прегнути, 

прегнуће, прегалац, (трудити се 

255), усталац, латити се, лаћати се, 

прионути, пријањати, предузети, 

предузимати, предузимљив, преду- 

зимљивост, заузимљив, — упусти- 

ти се у што, дати се, бацити се на 

што, (ударити у што 2282), прећи 

на што, приступити, примити се, 

примати се, узети на себе, прихва- 

тити се, запливати (224, 236), (ода- 

ти се 114), — а) зарити се, загњу- 

рити се. 

246. — предан, преданост, одан, 

оданост (857), пожртвован (1015). 

Ж 

247. — оставити (се), махнути 
(се), напустити (491), одустати 

(226), уздржати се, пропустити, 

пропуштати, изоставити, изоставља- 

ти, прећи, обићи, прескочити, бата- 

лити, сметнути, прекинути, кидати, 

раскрстити, —- а) занемарити, за- 

поставити, запостављати, пренебре- 

гнути, пренебрегавати, забаталити, 

запустити, запуштати, запуштен, 

запуштеност, (небрижљив 2414). 

К: 

248. — усудити се, усуђивати се, 
одважити се (843), осмелити се, о- 

слободити се, дрзнути се. 
»Ж 

249. — обављати, обављање, ба- 

вити се, водити (посао), упражња- 

вати, упражњавање (236), — а) 

пракса. 
3 

250. — ревност, ревностан, реван, 

ревновати, (својски 958, трудити се 

255, настојати 241, марљив 253), 
— а) без воље, преко воље. 

жЖ 

251. — радити, работати, делати, 

делатност, прорадити,  одрадити, 

разрадити, пословати, радник, рад- 

нички, рад, радни, радња, работа, 

посао, послени, дужност, — радни- 

ца, работница работник, посленик, 
посленица, делатник, —  сарађива- 
ти, сарадња, сарадник, сарадница, 
—- издирати, диринџити, ринтати, 

аргатовати, аргатин (1859да), кулу- 

чити, откулучити, рабити, кулук, 

кулучар, работар, прљкати, — при- 

онути, труд, трудба, —  (пипав 
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265), — а) заузет, запослен, у- 

журбан, ужурбати се, редара, реду- 
ша, — 6) послодавац, запослити, 

упослити, (радиност 1648, немати 

времена 267), — в) слободан. 

- У 

252. — нерад, беспослица, беспо- 

слен, беспосленост, дангубљење, 

дангуба, дангубица, дангубити, до- 

колица, доколан, докон, залудан, 

(лењ 254). 
з 

253. — марљив, марљивост, при- 

лежан, прилежност, вредан, вред- 

ноћа, провреднити се, радљив, рад- 

љивост, прорадити се, радин, ради- 

ша, трудољубив, трудољубље, труд- 
беник, ваљан, отресит (60), дела- 

тан, делатност, активан, неуморан, 

жустар, (настојати 241, ревностан 

250). 
~ 

254. — лењ, лен, лењост, леност, 

ленити се, уленити се, оленити се, 

проленити се, ленствовати, леншти- 

на, немарљав, немарљивост, дем- 

бел, дембелисати, дембелисање, из- 

лежавати се, улежати се, уседети 

се, трунташ, левента, левентовати, 

битанга, битанжити, бадаваџисати, 

бадаваџија, ајмана, базати, базало, 

забушант, забушавати, извлачити 

се (219), забушити, нерадник, доко- 

личар, беспосличар, беспосличити 

(252), залудник, дангубити, клин- 

чити, продавати зјала (111), — мр- 

зи га, — а) готован, паразит. 

х 

255. — трудити (се), потрудити 
(се), (подухватити се 245), пашти- 

ти се, напрезати се, напрегнути се, 
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напор, натезати се, секнути, одера- 
ти се, одрати се, усиљавати се, за- 
пињати, запети, запети из петних 
жила, упети се, упињати се, напи- 
њати се, напети се, напон, окапати, 
убити се, растрзати се, растргнути 
се, (ревност 250), кичмати, — а) 

прикупити, прибрати (снагу). 

% 

256. — тешкоћа, тежак, тешко 

(2323а), тегобан, тегоба, отежати, 

отежавати, стегнути, мучан, мучно, 

напоран, трудан, трудити, утруди- 

ти, — терет (252а), оптеретити, оп- 

терећавати, преоптеретити (1866), 
натоварити, претоварити, претрпа- 

ти, (незгода 19), — а) заврзлама. 

+ 

257. — лако, лак, лакост, лако- 

ћа, ласно, олакшати, олакшавати, 
олакшица, слакотити, олакотан, — 
олако, — напросто, просто, једно- 

ставно, —  растеретити, (помоћи 

422). 
~“ 

258. — издржати, издржљив, из- 
држљивост, дурашан, поднети, под- 
носити, (истрајати 888). 

хе 

259. — довити се, довитљив, до- 

сетити се, домислити се, снаћи се, 
сналазити :е, (умешан 913), — а) 

крут. 
х 

260. — успети, успевати (9), са- 

владати, (извести 236), — а) неса- 

владљив, — 6) прокрчити пут. 

+ 

261. — узалуд, залуд, залуду, 
узалудан, узалудност, заман, уза- 
ман, бадава, бамбадава. забадава, 



напразно, — непостижан (14), — 

а) тупити зубе, иступити зубе. 
ж 

262. — погрешити, грешити, гре- 
шка, погрешка, погрешан, погре- 
шност, погрешив, — преварити се, 
варати се, пребацити се, — побрка- 

ти се, побркати, бркати, помести 

се, пометња, мешати, помешати, — 
залетети се, затрчати се, истрчати 
се, — заблуда (948), обмана, само- 

обмана, омашка, —- заборавити се, 

слудовати, поткрасти се, — пречу- 
ти, причути, — превидети, приви- 

дети, — упознати се, (глупост 

908а). 
= 

263. — непогрешан, непогрешив, 

непогрешивост. 
Х 

264. — журити се, пожурити се, 

журба, журан, журно, хитати, по- 
хитати, хитња, хитан, хитно, пре- 
шити, прешан, прешно, преша, хр- 

лити, брзати, — полетети (558), — 
а) поспешиги, поспешивати, поспе- 

шница, поскорити, ургирати. 

» 

265. — спор, спорост, типав, пи- 

пав, тром, гњавити. 
~ 

266. —  пмати времена, имати 

кад, доспети, стићи, стизати, доко- 

лети, — а) натенане, натенани 

(1862а). 
~ 

267. — немати времена, 
кад, (заузет 2514). 

» 

» С Ј 

немати 

268. — располагати, располага- 
ње, имати на расположењу, — врш- 

љати, жарити и палити, — а) оста~ 

вити на миру, не дирати, (занема- 

рити 490). 
» 

269. — задржати, оставити, оста- 

ва, резервисати, резерва, залиха, 

причува, (дати 276), — а) чувати, 

сачувати, очувати, учувати, причу- 

вати, чувар, хранити, сахранити, 

сахрана, гледати (426), склањати, 

склонити, одржати, бдети, старати 

се, — 6) поверити, аманет (1282е), 

остава, — в) музеј. 

» 

270. — наћи, налазити, налазач, 

налазак, (пронаћи 933), находити, 

наход, нахоче (1174г), — а) тра- 

жити (931). 
» 

271. — изгубити, изгуб, губити, 

губљење, губилац, погубити (23), 

— а) затурити, забацити, загубити 

(се), — 6) изгубити се, нестати, 
нестанак (2321). 

» 

272. —- сакрити, скрити, скри- 

вати, крити, прикрити, прикривати, 
(прикривач 13166), притајати, при- 

тајити, утајати, затајати, затајити 

(329), утаја, потаја, потајан, кри- 

шом, крадом, крадимице, —- заку- 
лисни, испод жита, испод руке, — 

тутољити, затутуљити, — затурити 

траг, затурати траг, (заташкати 

33да, маска 127), — а) кријумча- 

рити, прокријумчарити, кријумчар. 

» 

273. — скупити, скупљати, купи- 

ти, искупити, искуп, прикупити, 
накупити, покупити, збрати, збира- 

ти, збирка, сабрати, сабирати, при- 

брати, придирати, брати, згрнути, 
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згртати, грнути, гртати, нагрнути, 
накрмити, саставити (302), — а) 

растурити, расејати (658), разба- 

цати. 
» 

274. — нудити, нуткати, понуди- 

ти, понуда, — навалити, — изнети, 
служити, послужити, послужење, 

— извол'те. 
» 

2715. — примити, примати, узети 
(284), — послужити се, — а) од- 

бити, одбијати, дати корпу. 
» 

276. — дати, давати, издати, из- 

давати, придати, придавати, разда- 
ти, раздавати, надавати, давалац, 
давач, — изделити, доделити, (из- 
дашан 278а, примити 282, задржа- 

ти 269), — а) припасти, припадак, 

добити. 
» 

217. — предати, предавати пре- 
даја, додати, додавати, дати, дохва- 
тити (549), пружити, пружати, у- 

ручити, — уклепати, уклепити, ·-- 

доставити, дотурити, тутнути, тут- 

кати, — добацити, добацивати, -— 

нај!, — поднети, подносити, пода- 

стрети, — а) прећи, прелазити, 

(примити 282). 
» 

2418. — поклонити, поклањати, 

поклон, даровати, даривати, дар, 

дарак, даровина, подарити, обдари- 

ти, даровалац, даривалац, дарода- 

вац, уздарје, милодар, дати, — при- 

ложити, прилагати, прилог, прило- 

жник, принос, — уделити, делити, 

писати, писанија, милостиња, до- 

брочинство, -— повојница, — добро- 

твор, добротворка, рогадија, — за- 

дужбина, заклада, (добити 282), 
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— а) дарежљив, дарежљивост, из- 

дашан, издашност, (шкрт 1482). 

» 

219. — уступити, уступати, пре- 
пустити, препуштати, (одустати 

226). 
+ 

280. — послати, слати, шиљати, 

одаслати, одашиљати, разаслати, 
разашиљати, испослати, пошиљка, 
пошиљалац, пошиљач, отпремита, 
отпремати, отправити, отправљати, 
упутити, упућивати, —- растурити, 

растурати, — спровести, спроводи- 

ти, (пратити 4427,  дозначити 

1562Д). 
+ 

281. — вратити, враћати, враћа- 

ње, повратити, повраћај, врнути. 
з 

282. — примити, примати, при- 
митак, пријем, прималац, добити, 
добивати, добивалац, получити, и- 

стерати, — корисник, надарбеник, 
(дозначеник 1562д), — а) реверс, 
потврда пријема. 

+ 

283. — набавити, набављати, на- 

бавка, набављач, прибавити, доба- 

вити, добављач, допремити, допре- 

мати, прискрбити, скнадити, ско- 

нобити, скунаторити, скуцати, 

скуцкати, задобити, — а) снабде- 

ти, снабдевати, снабдевање, снабде- 
вач, опскрбети, опскрбљивати, оп- 

скрбљивање, опскрба (1502). 
х 

284. — узети, узимати, преузети, 

јамити, (дохватити 549). 
» 

285. — недосежан, недокучљив, 

недокучан. 



286. — зграбити, пограбити, до- 

грабити, приграбити, грабити, ја- 
мити, дочепати, дочепати се, шче- 

пати, шћапити, докопати се, дом- 

чати се, сподбити, спопасти, (за- 

грабити 5493). 
» 

287. — одузети, узети, преузети, 
присвојити, присвајати (1476), ли- 
шити, лишавати, закучити, укра- 
тити, украћивати, ујмити, уимати, 

јамити, —- закинути, закидати, за- 
јести, заједати, (задржати 269, обу- 

ставити 15636). 
» 

288. — отети, отимати, отимати 

се, преотети, отмица, отимачина, 
отмичар, отимач, отргнути, плени- 

ти, запленити, опленити, – плен, 
пљачкати, упљачкати, опљачкати, 
пљачка, пљачкаш, —  извојевати, 

задобити, — очерупати, — уграби- 

ти, разграбити, награбити се, гра- 
бити се, грабеж, грабљив, грабљи- 
вост, грабљивац, грабљивица, — 

јагмити се, ујагмити, појагмити 
(се), јагма, лора, — шићарити, ши- 

ћар, трзмати се. 
» 

289. — украсти, красти, покра- 
сти, поткрадати, крађа, покрађа, 

крадљивац, крадљив, харати, поха- 
рати, похара, тат, тадбина, лупеж, 
лупешки, лопужа, положар, поло- 
жара, гепити, здипити, смотати, ди- 
ћи, дизати, придићи, придизати 

(1352). 
» 

290. — освојити, освајати, заузе- 
ти, заузимати, завладати. 

» 

291. — изнудити, изнуда (1353). 
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292. — уценити, уцењивати, уце- 

на, уцењивач. 
% 

293. — откупити, откуп, откуп- 

нина. 
» 

294. — измамити, извући, извла- 

чити. искамчити, искамџити, кам- 

чити, искучити, — испросити (455), 

— излагати (449), —  изварати 

(481). 
+ 

295. — позајмити, узајмити, зај- 
мити, заимати, узаимати, дати у 
зајам, узети у зајам, позаимање, 

позајмица, зајам, зајмодавац, зај- 

мопримац, посудити, посуђиватт, 
посуда, дати у наруч, узети у на- 
руч, — дати на почек, узети на по- 

чек, (дуг 1487). 

296. — употребити, употребљава 

ти, употребљив, употреба, употреб- 
љен, рабити, рабљен, упораба, упо- 

рабљив, упорабљивост, — примени- 

ти (2335а), примена, применљив, 

искористити, (улучити прилику 

236а), служити се, послужити се, 

(владати 29), узети на послугу, да- 

ти на послугу, уживати, уживалац 

(12818), заручити, заручан, — мо- 
же да поднесе, — прибећи, прибе- 

гавати, (потрошити 301), — исцрп- 

сти. 
» 

297. — неупотребљив, сметак, 

расходовати, расходован. 
» 

298. —  злоупотребити, злоупо- 

треба. 
х 

299. — изанђао, изанђати, поха- 
бан, похабати, похабати се, хаба- 
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ти, ргати, ргати се, ргање, изве- 

штао, извештати, овештати, пове- 

штати, отрцан, отрцати се, офуца- 

ти се, стар, старудија, стареж, по- 

лован, оклепан, оклепаница, крн- 

тија. 
~ 

300. — нов, новцит, 

(22946), неупотребљен, 

очуван, — обновити, 

обнова, (непознат 9238). 

» 

новцат 

нетакнут, 

обнављати, 

301. — трошити, утрошилти, утро- 

шак, потрошити, потрошак, истро- 

шити, планути, расточити (1480), 

растакати, проћердати, испуцати се, 

исцрпсти се, (употребити 296), — 

а) начети, начињати, (окрњити 
232Та), — 6) издашан, издашност. 

> 

302. — спојити, спајати, здружи- 
ти, удружити, прадружити, сједи- 

нити, спарити, саставити (273), са- 

ставак, прикључити, додати, дода- 

так, дометнути, дометак (2174), по- 

мешати, смешати (712). 

>» 

303. — одвојити, одвајати 

(2333а), двојити, издвојити, издва- 

јати, раздвојити, раздружити, ра- 

злучлти, излучити, лучити, распа- 

рити, оделити, —- искључити, ис- 

кључив, искључивост, — одузети. 

% 

304. -—  нераздвојан, 

љив, нераздвојљивост. 

нераздвој- 

~ 

305. — разменити, размена, за- 
менити, трампити, трампа. 

~ 

«Ж » 

34 

506. — утицати, утицај, дејство 

(376), (поводити се 232), — а) на- 

дахнути (се), надахњивати (се), 

задахнути, инспирисати (се), напа- 

јати (се), запајати, запојити. 

» 

307. — јак, јачина, јачати, оја- 
чати, појачати, силан, силина, же- 
сток, жестина, оштар, оштрина. 

Х 

308. — слаб, ослабити, раслаби- 

ти, благ, ублажити, блажити, раз- 

блажити. 

»% 

309. — направити, правити, спра- 

вити, справљати, (направа 1580), 

начинити, израдити, израда, гради- 

ти, саградити, доградити, изгради- 

ти, изграђивати, изградња, твори- 

ти, створити (2319), творба, — по- 

дићи, подизати, измајсторисати, — 

слупати, смандрљати, — фабрико- 

вати, водити (саће), приновити, 

принављати, приновак, — а) ве- 

штачки, уметни, — лажни, (фалзи- 

фиковати 991), — 6) природан, 

прави. 
% 

310. — уништити, 

уништење, ништити, поништити, 

поништење, поништај, упропасти- 

ти, упропашћивати, пустошити, 0о- 

пустошити, опустити, затрети, затр- 

ти, затирати, пстребити, истребље- 

уништавати, 

ње, истрага, искоренити, — уки- 

нути, укидати, укинуће, — попре- 

ти, бастисати, побити, помлатити 

(град), — _ избрисати (23218), 

збрисати, (прекрижити 160), сли- 
стити, (срушити 694), — а) пољу- 

љати, уздрмати. 



311. — поштедети, поштеда, оста- 

вити (2684). 

ж 

312. — кројити, скројити, прекро- 

јити, прекрајати, срезати. 

>» 

313. — мењати, изменити, изме- 

на, променити, преиначити, преи- 

нака, предругојачити (993). 

Х 

314. — претворити, претварати 

(2350). 
» 

315. — преправити, преправљати, 

преправка, прерадити, прерађивати, 
прерађевина, прерада, — а) непре- 
рађен, пресан, — 6) добијати, до- 

бити. 
» 

316. — уредити, уређивати, уре- 
ђење, уредба, преуредити, довести у 
ред, регулисати, —- устројити, у- 
стројство. 

~ 

317. —  растројити, растројство, 

расуло. 
» 

318. — преустројити, преустрој- 

ство. 
»% 

319. — подесити, подешавати, у- 

десити, удешавати, преудесити, уго- 

дити, угађати, прилагодити, прила- 

гођавати, дотерати, дотеривати. 

Х% 

320. — пореметити, поремећај, ре- 
метитл. 

>» 

321. — поправити, поправљати, 

поправка, поправљач, побољшати, 

побољшање, — усавршити, усавр- 

шавати, — дотерати, дотеривати, (у- 

3» 

напредити 10, улепшати 10%8а), — 
а) одржавати, чувати. 

х 

322. — покварити, 

кварити, квар (9596), пореметити, 
реметити, поремећај, оштетити, и- 
зопачити, изопаченост, изврнути, 
извртати (9176), ћердисати, ћорди- 

сати, (рушити 694, оправити 324). 
ж 

кварити, ис- 

323. — читав, исправан, неповре- 

ђен, неискварен, у реду. 
С 3 

324. — оправити, оправљати, о- 

правка, поправити, поправка, испра- 

вити, исправљати, исправка, загла- 

дити, (покварити 322), — а) закр- 

пити, закрпа, привалити закрпу, 

окрпити, искрпити, скрпшти, крпи- 

ти, крпеж. 

325. — оштетити, оштета, штети- 

ти, иштетити, штетан, штета, ште- 

точина, штеточиња, штеточинац, 

штетник, шкода (515), шкодљив, — 

убитачан, убиствен, — уштрб, кр- 

њити, — потра, (губитак 23, руши- 

ти 694), — а) накнадити, надокна- 

дити, накнада, накнадни, накнађи- 

вати, отштетити, отштета, обеште- 

тити, обештећење, — 6) ненакнад- 

љив, (неповређен 323). 

хХ 

ХД »% 

326. — општити, општење, саоп- 

штити, саопштавати, саопштавање, 

изражавање (83), споразумевати 

се, споразумевање, (јавити 365). 
хХ 

327. — говорити (98 до 113), про- 

говорити, изговорити, изговарати, 
говорљив, говорљивост, говор, др- 



жати говор, одржати говор, говор- 

ник, говорнички, говорништво, го- 

ворница, предговорник, беседити, 

беседа, држати беседу, одржати бе- 

седу, беседник, беседништво, дива- 

нити, диван, зборити, прозборити, 

збор, исказати, изрећи, изрицати, 

речит, речитост, красноречив, бла- 

горечив, јегленисати, изустити, сло- 

во, реч, (претресати 920), — а) раз- 

говарати (се), разговорити се, по- 

разговарати, разговор, измењати 

мисли, измењати неколико речи, — 

саговорник, сабеседник. 

» 

328. — казати, казивати, кажа, 

рећи, изјавити, изјава, изразити, 

изјаснити се, изјашњење, очитова- 

ти, очитовање, — зуцнути, (ослови- 

ти 357), — а) добацити, добацива- 

ти, убацити, (упадица 362). 
> 

329. — прећутати, премучати, за- 
тајити, тајити, тајати, забашурити, 

замазати, (крити 272, ћутати 99). 
» 

330. — поверити, 

посветити. 

поверити се, 

зе 

331. — изрећи се, изговорити се, 

избрбљати, избрбљати се, исторока- 

ти, исторокати се, одати (се), ода- 

вати се, издати се, изланути се. 
Х 

332. — изложити, излагати, при- 

казати, приказивати, приказ, — 

предочити, предоџба. 
» 

333. — причати, испричати, рас- 

причати се (111), — препричати, 

препричавати, приповедати, припо- 

ведити. 
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334. —  надовезати, надовезива- 

ти, додати, надодати, напоменути, 
— уосталом. 

» 

335. — пропратити, коментари- 
сати. 

» 

336. — описати, описивати, опис, 

претставити, претстављати, — живо. 

» 

337. — истаћи, истицати, нагла- 

сити, наглашавати, подвући, изрич- 

но, изричан, изречно, изреком, из- 

риком. 
» 

338. — напоменути, напомена, 

поменути, помињати, помен, споми- 

њати, споменути, спомен, нагове- 

стити, наговештавати, наговештај, 

дотаћи се, дотлцати се, осврнути се, 

навести, наводити, навод, позвати 

се, позивати се, — наиме, речени, 

(потрзати 358, приметити 369). 

»ж 

339. — објавити, објављивати, 
објава, обзнанити, обзнана, огласи- 

ти, оглашавати, оглас (1141), раз- 

гласити, разглашавати, разглаши- 

вати, расписати, прогласити (940), 

проглашавати, проглас, обнародова- 

ти, глас (923), гласина, изнети, из- 

носити, пронети, проносити, проту- 

рати гласове, трубити, раструбити, 

ширити, — стокућа, —  извикати, 

зуцкати, шушкати, поговарати се, 

(озлогласити 416), — а) заташка»~ 

ти, (сакрити 272), — 6) плакат, 

летак, објава. 

» 

340. — тврдити, тврђење, тврдња, 

уверавати, — а) наводни, наводно, 

(тобож 69). 



341. — спорити, оспорити, оспо- 
равати, одбити, одбацити, одрећи, 

одрицати, одречан (987), занекати, 

негиратл, — противуречити, (опо- 

врћи 950а), — а) неоспоран, неос- 

порно, нема збора. 
С > 

342. — потврдити, потврда, по- 
тврдан, јестан, поткрепити, оснажи- 

ти, посведочити, ићи у прилог, — 

да, дабогме, дабоме, дакако, дои- 

ста, одиста, заиста, зацело, уисти- 

ну, наравно. 
~ 

343. — признати, признавати, 

признање, учинити признање. 
» 

344. — порећи, порицати, порица- 

ње, опорећи, — хашати, ударити у 

хашу. 
=» 

345. — оградити се, ограђивати се. 
» 

346. — поновити, понављати, по- 

нављање, опетоват:. 

»% 

347. — заклети (се), заклињати 

(се), клети се, заклетва, положити 

заклетву, полагати заклетву, за- 
клетвополагач, присећи (се), за- 
присећи (се), присега, присежни, 

присежник, ротити се (1301). 
КУ 

348. — кривоклетство, кривоклет- 
ник, криво се заклети (1347). 

= 

349. — уговарати (880). 
» 

350. — претсказати, претсказива- 
ти, претсказање, прорећи, прори- 

цати, пророковати, пророштво, прс- 

рочанство, пророк, пророчица, про- 

рочански, навестита, навештавати, 

прогноза, предзнак, знамење. 
С 

351. — хвалити се, хвалисати се, 

хвалисав, хвалиша, самохвалисање, 
хвастати се, хваставац, разметати 

се, разметање, разметљив, размет- 
љивост, разбацивати се, величати 

се, преузносити се, торлати, торлак. 
Х 

852. — похвалити се, хвалити се. 
ЈЕ 

353. — жалити се, жалба, пожа- 

лити се, жалилац, тужити се, по- 
тужити се, протужити, јадати се, 

појадати се, изјадати се, вајкати 

се, тешкати се, — кукати, куку- 

мавка. 
» 

354. — издавати се за... изи- 

гравати. 
» 

355. — претеривати, претерати 
(222), прекантарити, прекардашити, 

прегонити, (преувеличати 37тЗа). 
хХ 

356. лагати (419). 
ж 

357. — ословити, обратити се, о- 

браћати се, јавити се, јављати се, 
јавкати се, гласнути се, — тикати. 

ж 

358. — питати, упитати, запита- 
ти, питач, припитати, испитати, ис- 

питивати, распитати, распитивати, 

питање, упутити питање, учинити 

питање, дати питање, поставити пи- 

тање, обасути питањима, покренути 

питање, потрзати питање, правити 

питање, — консултовати, консулто- 

вање, (савет 381), — а) кушати, 

искушати, испипати, писпипкати. 
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8359. — одговорити, одговарати, 
одговор, одвратити, отпоручити, от- 
порука, — поклопити, приклопити, 
(отсечан 465). 

» 

360. — оћутати. 

361. — суочити, суочавати, суо- 

чење, суочавање. 
» 

362. — упасти у реч, упадати у 

реч, упадица, прекинути, прекида- 
ти, пресећи, (добацити 3З28а). 

> 

363. — звати, зовнути, зивкати, 

позвати, позивати, позив, призвати, 

призивати, сазвати, сазивати, ода- 

звати, прозвати, прозивати, прозив, 

прозивка, изазвати, изазивати, до- 

звати, дозивати, викати, викнути, 

довикивати, довикивати се, довика- 

ти, поклич, — потрзати, — а) ода- 

звати се, одазивати се, — 6) незван, 

— в) дозивало. 
» 

364. — запомагати, помагати, — 

звати у помоћ (454). 

» 

365. — известити, извештавати, 

извештај, извешће, извесница, из- 

вештач, известилац, јавити, јавља- 

ти, доставити, достављати, достава, 

достављач, обавестити, обавештава- 

ти, обавештење, обавештач, обаве- 

штајни, — пријавити, пријављива- 

ти, пријава, — одјавити, одјава, — 

доказати, доказивати, доказивач, 

(потказати 468), глас (339), гласник 

гласоноша, — депутација, изасла- 

ник (120Та), — вест, весник, хабер, 

хаброноша, улак, скоротеча, — му- 

штулук, — поручити, испоручити, 

38 

порука, испорука, посланица, (са- 

општити 326, дознати 924), — а) 

примити на знање. 

»% 

366. — упозорити, упозоравати, 

указати, указивати, показати, по- 

казивати, скренути пажњу, — ево, 

ето, ено. 
>» 

367. — опоменути, опомињати, о- 

помена. 
% 

368. — приговорити, приговарати, 

приговор, (увијати б8а), — циља- 

ти (23576), нишанити, — а) крес- 

нути, кресати, скресати, (отворе- 
но 68). 

» 

369. — приметити, примедба, (по- 

менути 338, добацити 3284). 

% 

370. — потсетити, потсећати, пот- 

сетник. 
С 3 

371. — предложити, предлагати, 

предлог, предлагач, — а) протури- 

ти, — продрети. 

РЈ 

372. — обећати, обећавати, обе- 

ћање, обетовати, обетован, обрећи, 

обрећи се, дата реч, — беса, (одр- 

жати реч 227, давати наду 431), — 

а) преверити (226), прекршити ве- 

ру, погазити (дату реч), газити, — 

изневерити, — 6) испунити обе- 

ћање. 
» 

378. — дати миг, мигнути, намиг- 

нути, намигивати, помркнути, по- 

мркивати, — знак, сигнал, — а) 

подгуркивати се. 

>» 



374. — писати, дописивати се, до- 

писник, преписка, писмо (166), — 

обратном поштом. 
> 

375. — диктирати, диктат. 
>» 

376. — уплив, упливисати, од 

уплива, утицај, утицати, утицајан, 
дејствовати, подејствовати, дејство 

(2354), превласт (306), (поводити 

се 232). 
Ж 

377. — меродаван, — а) немеро- 
даван. 

»% 

378. — важан, важност, важити, 

придавати важност, полагати на 
што, стало му је до..., значај, зна- 

чајан, знаменит, знаменитост, — 

главни, најглавнији (2330), — оз- 
биљан, озбиљски, замашан, знатан, 
крупан, велики, величина, грдан, 
љути, — осетан, судбоносан, (отсу- 
дан 2354), замашај, превага, прете- 

жан, — а) увеличати, преувелича- 

ти, надувати, (претерати 355), — 
6) бацити у засенак, засенити. 

хХ 

379. — незнатан, безначајан, не- 
важан, споредан, узгредан, нузгре- 

дан, — ништаван, ништавило, ни- 

штарија, — ситан, ситница, ситна- 

рија, маленкост, тричав, тричарија, 

трице и кучине, — дрангулија, ан- 

драмоље, — ташт, таштина, — ба- 

гатела, беспослица, којешта, — не- 

осетан, — подређен, подредити, 

(битан 2330а, — цепидлачити 464). 

Са 

380. — поучити, поучавати, учи- 
ти, научити, изучити, обучити, ос- 

бучавати (1370), учење, посветити, 

упутити, упућивати, упутство, Уу- 

пут, напутити, показати, показива- 

ти, — дотерати, уразумити, — во- 

дити, вођа, коловођа, — а) попова- 

ти, солити памет. 
ж 

381. — саветовати, световати, по- 

саветовати, савет, свет, саветан 

(425), саветовање, саветодавац, са- 

ветодавни, — тражити савет, (кон- 

султовати 358). 
» 

382. — дати пример, давати при- 

мер, претходити примером. 

% 

383. — навикнути, навићи, на- 

викавати, привикавати, привићи, 

навадлти, навађати, научити, учи- 

ти, (навика 19). 
х 

384. — одвикнути, одвићи, одви- 

кавати, одучити, одучавати. 
Ж 

385. — бодрити, бадрити, батри- 

ти, ободрити, ободравати, храбри- 

ти. 
~ 

386. — обесхрабрити, обесхрабре- 
ње, обесхрабрујући. 

Х 

387. — наговарати, наговорити, 

наговор, подговорити, подговарати, 

потстаћи, потстицати, потстицај 

(2354), потаћи, потестрекаватл, пот- 

стрек, потстрекач, подбости, под- 

бадати, подбадач, нукати, нукање, 

понукати, туткати, тутнути, дршка- 

ти, хушкати, — навести, наводити 

(394), навратити, навраћати, наву- 

ћи, навлачити, надарити, натента- 

ти, тентати, — салетети, салетати, 

окупити, заокупити, свитлати, ско- 
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витлати, сколити, сврзлати, — дра- 

жити, подјарити, — приволети, — 

обрлатити, склонити, склањати, 

(потпустити 395а). 
2 

388. — договарати се, договор, 

преговарати, преговори, водити, 

повести преговоре, преговарач, спо- 

разумевати се, саветоватл се, поса- 

ветовати се, саветовање, главити, 

углављивати, (углавити 389), — 

већати, већање, веће, домунђавати 

се, лонџати, лонџа, диван, — кон- 

ференција, конферисати, (консул- 
товати 358). 

» 

389. — споразумети се, споразум, 

споразуман, споразумно, уговори- 

ти, уговарати, уговор, уговорни, 

уговарач, закључити уговор (1282), 

договорити се, договорно, погодити 

се, нагодити се, нагодба, погодба, 

углавити, (углављивати 388), ута- 

начити, утаначење, шуровати, бити 

У дослуку, (сагласан 224), — а) 

слагати се, слога (5018). 
К 4 

390. — неспоразум, несугласи- 

ца, несагласан, — а) разилажење, 
размимоилажење, размимоићи се, 
размимоилазити се. 

391. — одвратити, одвраћати, от- 

падити, отпађивати, обрлатити, 

преокренути, разбити, — немој, 
немојте (402), — а) обезоружати. 

» 

592. — придобити, придобијати, 

— освојити, освајати (835ба), — вр- 

бовати. 
% 

393. — опсенити, опсена, опсенар, 

опчинити, очарати (1082), омађија- 
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ти, — заслепити, залудити, залу- 
ђивати, обезумити, избезумити, и- 

зумити, — занети, заносити (9006), 

завртети мозак, завртети памет, 

(обманути 481). 
% 

394. — навести, наводити (387), 

увући, увлачити, увалити, умеша- 

ти, натоциљати, — мамити, дома- 

мити, примамити, намамити, намам- 

љивати, намама, премамити, зама- 

мити, замама, смамити, одмамити, 

мамац, вабити, довабити, одвабити, 

доварати. 
х 

395. — подмитити, подмићивати, 

подмитљлв, подмитљивост, митити, 

митник, мито, поткупити, поткуп- 

љив, потплатити, подмазати, — а) 

потпустити, најмити. 

> 

396. —  навалити, наваљивати, 

наметати се, наметнути се, надира- 

ти, надрети, наврети, кидисати, 

приџгати, обасути, обасипати. 

сз 

397. — наметнути, наметати, на- 
турити, утрапити, уклопити, укла- 

пати, — а) глобити, оглобити, гло- 

баџија, (насиље 408). 

» 

398. —  наредити, наређивати, 

наређење, наредба, издати наредбу, 

заповедити, заповедати, заповест, 

заповедни, заповедник, заповеднич- 

ки, наложити, налагати, налог, 

прописати, накричити, прикричити, 

диктирати, хајде, — важити, важе- 

ћи, (покоравати се 234), — а) опо- 

звати, опозивати, опозив, опозов- 

љив, повући, поништити, поништај, 

— неопозив, — неважећи (1274Г). 



399. — управљати, управа, у- 
правник, управитељ, управљач, ру- 
ковати, руковалац, руководити, — 
директор, дирекција, равнатељ, ра- 
внатељство, претседник, претседни- 
ца, претседавати, претседништво, 
потпретседник, претстојник, —- ад- 
министратор, — одбор (404а), ча- 

сник, часништво, —  старешинз, 
старешинство, старешовати, госпо- 
дар, господарити, — а) врховни, 
претпостављени (1259в), — 6) пот- 

чињени. 
~ 

400. — надзиравати, надзор, над- 

зорник, надгледати, настојник, 
» 

401. — дозволити, дозвољавати, 

дозвола, (повластица 1276), допу- 

стити, допуштати, допуштање, до- 

пуштење, допуст, допусни, допу- 

сница (1484г), пустити, пуштати 

(48ба), припустити, дати, (при- 

стати 224), — трпети, — а) смети. 

» 

402. — забранити, забрањивати, 

забрана, запречити, кратити, за- 

кратити, (ускратити 4536), закри- 

чити, закрлч, — немој, немојте, 

(опозвати 398а). 
~ 

403. — ућуткати, ћуткати, запу- 
шити уста (99). 

> 

404. — овластити, овлашћење, о- 

власт, опуномоћити, опуномоћитељ, 

опуномоћеник, пуномоћник, пунос- 

моћ, пуномоћије, пуномоћство 

(12826), — а) комисија, одбор. 

% 

405. —  наморати, наморавати, 
приморати, приморавати, нагната, 

нагонити, натерати, 
прануђавати, принуда, 

присилити, присиљавати, 
силом, силимице, насилу, 
ни, — убрзити, убрзати. 

ж 

принудити, 
принудан, 

силити, 
присил- 

406. — обавезати, обавеза, обаве- 

зан, задужити, (дужан 1008), — 

подлежати (1271). 
» 

407. — разрешити, разрешавати, 
ослободити, ослобођавати. 

хЈ 

408. — тиранисати, тиранија, ти- 
ранин, тирански, насилан, насил- 
ник, насиље, зулум, зулумћар, --- 
подјармити, јарам, подвластити, 

потлачити, тлачити, тлачење, по- 

тлачитељ, угњетавати, угњетач, 

гњавити, покорити, потчинити, под- 
вргнути, подврћи, прегазити, (гло- 
бити З9та), — а) осилити се, по- 

силити се, пресилити, — 6) поти- 

штен, потиштеност, потлачен, по- 

тлаченост. 
Х 

409. — укротити, кротити, укро- 
тилац, укротитељ, с укротитељка, 
зауздати, обуздати, — а) неукрот- 

љив. 
% 

410. — титрати се, титрање. 

С 3 

411. — опростити, опраштати, 

опроштење, опроштај, опрост, про- 

стити, праштати, проштавати, да је 

просто, извинити, извињавати, из- 

вињење, испричати, испричавати, 

исприка, гледати кроз прсте, про- 

гледати кроз прсте, одбити (одби- 

јати) на дару, — а) неопростив, 

неопростљив, (замерати 464). 

= 



412. — одобравати, одобравање, 

— нека, акоће, браво, аферим, (тап- 

шати 85, пристати 224). 
~ 

413. — признати, признавати, 

признање, признат, припознати, 

припознавати, уважити, уважавати, 

— додуше, (цењен 8584, чувен 923, 

пристати 224). 
% 

414. — повлађивати, повлађива- 

ње. 
»% 

415. — задовољити, задовољава- 

ти, угодити, угађати, удовољити, 

повољити, (угодност 425). 
» 

416. — забављати, забавити, за- 

бављач, занимати (1173). 
» 

417. — шалити се, нашалити се, 

пошалити се, пошалица, шала (89), 

збијати шалу, отшалити, отшалица, 

— доскочица, досетка. 
х 

418. — мазити, размазити, маже- 

ње, размажен, печити, распечити, 

напустити. 
>» 

419. — частити, чазбен, гостити, 

(гозба 139), — а) поквасити. 
» 

420. — неговати, нега, лебдети, 

гледати, пазити. 
~ 

421. — гајити, одгајити, одгаји- 

вач, узгојити, узгој, подизати, по- 

дићи. 
% 

422. — помоћи, помагати, помоћ, 

пружити помоћ, притећи у помоа, 

— самопомоћ, — помоћник, пома- 
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гач, потпомоћи, потпомагати, пот- 

помагач, припомоћи (236), припо- 
моћ, потпора, подупирати, подржа- 

вати, подршка, ослонац (944), — 

заложити се, залагати се за кога, 

заузети се, заузимати се за кога, 

борити се за кога (5046), прихва- 

тити, пригрлити, ићи на руку, бити 

на руци коме, (звати у помоћ 454, 

олакшица 257, одмагати 485), --- 

а) израдити коме што. 
+ 

423. — доброчинство, добротвор, 

добротворка. 
У 

424, — издржавати, издржавање, 

старати се, старање, постарати се, 

збринути, — хранитељ, хранилац, 

— храњеник, — а) незбринут. 

>» 

425. — користити, корист (11), 

пружити корист, користан, кори- 

сност, хаснити, хасна, вајдисати, 

вајдити, вајда, служити, послужи- 

ти, (средство 2355), ваљати, вре- 

дети, ићи у прилог, пробитачан, 

пробитачност, пробитак, заувар, 

заухар, прудити, интерес, — а) до- 

бар (958), подобар, бољи, побољ- 

шати (се), поправити, —- одличан, 

изврстан, изредан, савршен, је ли 

чему 7, — повољан, повољност, зго- 

дан, згода, жива згода, поћудан, 

наопослен, погодан (823), погод- 

ност, није згорега, угодан, угод- 

ност, удобан, удобност, удесан, у- 

десити, подесан, уместан, умесност 

(77), сходан, сходност, целисхо- 

дан (2334), упутан, поспешан, успе- 

шан, ефикасан, саветан (381), бла- 

готворан, чудотворан, — 6) неко- 

ристан, некорисност, бескористан, 



бескорисност, — неповољан (19), 

рђав (959), — наопако, (штета, 23, 

оштетити 325). 
% 

426. — штитити, заштитити, за- 

штићавати, заштита, узети у за- 

штиту, пружити заштиту, заштит- 

ни, заштитница, заштитник, за- 

точник, бранити, одбранити, одбра- 

на, браник, одбранбени, бранилац, 

бранитељ, бранич, — самоодбрана, 

— чувати, сачувати, причувати, 

закрилити, окриље, —  припазити, 

пригледати, гледати,  заклањати, 

заклонити, заклон, саклонити, — 

заступати, покровитељ, покрови- 

тељка, покровитељство, (поборник, 

5046), — а) штићеник, брањеник, 

— 6) незаштићен, —- в) прибити 

се уз кога. 
» 

427. — оправдати, правдати, »- 

правдање. 
~ 

428. — обезбедити, осигурати, о- 

сигуравати, осигурање, оспгурава- 

ње, (сигуран 26), — а) сачувати, 

одржати, одржавати. 
Х 

429. — избавити, избављати, из- 

бавитељ, спасти, спасавати, спасе- 

ње, спасоносан, спаситељ, спаси- 

тељка, (спасти се 13), опростити, 

курталисати, — лечити, лек, —— а) 
упустити, упуштати. 

% 

430. — тешити, утешити, 

утешан, утешитељ (835), 
рати, разговорити, — 

бол. 

утеха, 
разгова- 

ублажити 

% 

431. — давати наде, надобудан, 

(нада 879, обећање 372). 

432. — препоручити, препоручи- 

вати, препорука, (агитовати 1235). 

» 

433. — хвалити, хвала, похвали- 

ти, похвала, похвалан, похвални- 

ца, обасути, обасипати хвалом, уз- 

дизати у звезде, дизати у небеса, 

славити, славопојка, слава (923), 

славан, прославити, прослављати, 

прославити се, овенчати, увенчати 

славом, величати, узносити, преу- 

зносити, ковати у звезде, истицати, 

(кудити 415), (акламовати 85), --- 

а) помрачити славу, бацити сенку. 

» 

434. — ласкати, ласкање, ласка, 

ласкав, ласкавац, поласкати, теме- 

нати, — а) улагивати се, улагати 

се, улажица, улизивати се, улизи- 

ца, увлачити се, умиљавати се, уми- 

лити се (856а), удварати се, удво- 

рити се, удварање, удварач, удво- 

рица, додворити се, придворица, 

скутоноша, чанколиз, (пузавац 67), 

— облетати, облгравати, — кокета, 

намигуша, — 6) мазити, нежност 

(440), тепати, — реч одмила 

(2370), од драгости, — злато, срце, 

душа. 
Ж 

485. — наградити, награђивати, 

награда, премија, напојница, бак- 

шиш, муштулук, (расписати награ- 

ду 339). 
» 

436. — имати обзирг, призрење, 

— а) безобзиран, безобзирност. 

% 

437. —  услужити, услуживати, 

услуга, услужан, услужност, — 
противуслуга, — служити, двори- 
ти, — изићи у сусрет, предусрести, 
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предусретати, предусретљив, пре- 
дусретљивост, сусретљив, учинити 
љубав, послушати, — а) понудити 

се, препоручита се, — 6) неуслу- 

жан, непажљив, непажња, непре- 
дусретљив. 

» 

438. — посредовати, посредова- 

ње, посредник, посредништво. 
% 

439. — љубазан, љубазност, при- 

јазан, пријазност, пријатан, сни- 

сходљив, снисходљивост, изволети, 
благоизволети, (благонаклон 856), 

— а) нељубазан, нељубазност, осо- 

ран, осорљив, осорност, набусит, 
набуситост, (обрецнути се 413, пр- 

гав 849). 
% 

440. — нежан, нежност, — благ, 

благост, питом, питомост (501, 

84да), — а) хладан, хладноћа, — 

рогушити се, — 6) груб, грубост, 

грубијан, бруталан, бруталност, 

(свиреп 5134). 
Х 

441. — учтив, учтивост, етике- 

ција, уљудан, уљудност, пристојан, 
пристојност, пристојати се, —  па- 

жљив, пажљивост, пажња, указати 

пажњу, указивати пажњу, васпи- 

тан, (предусретљив 437), — а) 

неучтив, неучтивост, неуљудан, не- 

уљудност, непристојан, непристој- 

ност, неотесан, неотесаност (716). 
» 

442. — посетити, посећивати, по- 

сета, посетилац, походити (579), — 

подворење, аудијенција, — гост, 

гошћа, гостински, гостовати, госто- 

љубив, с гостољубље, — гостоприм- 

ство, —- званик, званица, — дош- 

љак, придошлица, пришиђелдија, 
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— незван, — а) пријавити, прија- 
ва, пријавник, — посетница, — 6) 
отпустити, — в) позвати, позивати, 
позив, позивница, —- г) изаслати, 

изашиљати, изасланик (120Та), 

пратити, запратити, испратити, (по- 
слати 280). 

» 

443. — дочекати, дочекивати, до- 

чек, примити, примати, примање, 

пријем, — угостити, — примити 0- 

беручке. 
» 

444. — поздравити, поздравља- 

ти, поздрав, поздравна, поздравља- 

ње, здравити се, питати се, упита- 

ти се, јавити се, мирбожати се, бо- 

жити, назвати (Бога), називати 

(Бога итд.), добродошлица, помо- 

зи Бог, шта радите7, добро јутро, 
добар дан, добро вече, добра стиж, 

— а) отпоздравити, отпоздрав, Бог 

ти помогао, жив био, — 6) изру- 

чити поздрав. 
к 3 

445. — клањати се, поклонити 

се, поклон, поклонствен, наклон. 

Х 

446. — опростити се, опраштати 

се, праштати се, опроштај, поздра- 

вити се, збогом, лаку ноћ, до ви- 

ђења. 
хХ 

447. — претставити, претставити 

се, претстављати, упознати, упозна- 

ти се. 
х 

448. — почаствовати, почаст, 0- 

дати почаст, одавати почаст, поча- 

сни, указивати част, частити, ода- 

ти пошту, указати поштовање 

(858), — дати првенство, — а) у 

достојити. | 



449. — честитати, честитање, че- 

ститка, честито, срећно, нек је са 

срећом. 
» 

450. —  благодарити, изјавити 

(изразити) благодарност, заблаго- 

дарити, захвалити, захвалити се, 
захвала, захвалност, захвалница, 

хвала. 
х 

451. — извинити се, извињавати 

се, извињење, одговарати се, одго- 
ворити се, испричати се, исприча- 

вати се, исприка, (опростити 411). 
»% 

452. — изјавити саучешће, изја- 
ва саучешћа. 

х 

453. — молити, умолити, замо- 

лити, намолити, измолити, мољака:- 
ти, молба, молбен, молећив, (мо- 

лилац 1248), обијати туђе прагове, 

(измамити 294), — а) услишити 

молбу, одазвати се, одзив, — 6) 

одбити, одбијати, оглушити се, 0- 

дрећи, ускратити, ускраћивати 

(402). 
» 

454. — преклињати, клети, кле- 

тва, заклињати, заклети, кумити, 
закумити, окукати молећи, тако 
ти..., аман, вапити, вапијући, вапи- 

јање, вапај, — звати у помоћ (364). 
Зе 

455. — просити, просјачити, ис- 

просити, испросјачити, прошња, 
прошњевина, просјак, просјакиња, 

просјачки, божјак, богац, жебрак, 

џебрак, богорадити, (измамити 

294). 
Х 

456. — захтевати, захтев, тражи- 

ти, потражити, потраживати, потра- 

живање, затражити, искати, заиска- 

ти, поискати, — запредати. 

» 

457. — задиркивати, 

дирати, дирнути, дарнути, 
ти, заподевати, задести, 

заједати, заједљив (461), 

вост, загристи, загризати, 

пецкати, пецкало, — циц. 

Х 

задирнути, 

задева- 

зајести, 

заједљи- 

пецати, 

458. — исмевати, потсмевати се, 

потемехнути се, потсмевање, пот- 

смех, потсмевач, смејати се, руга- 

ти се, руг, руга, ругло, поруга, ру- 
гач, подругивати се, подругнути се, 

подругљив, подругљивост, подруг- 

љивац, наругати се, изругивати се, 

спрдати се, спрдња, подмигивати 

се, — натоварити. 

»% 

459. — изазивати, изазвати, иза- 

зивач, дражити, — чикати, чикну- 

ти, чик, зачикивати. 

» 

460. — досађивати, досадити, до- 

садан, узнемиравати, узнемирити, 

затракивати, зафркавати, наврсти 

се, напаст, гњавити, угњавити, гња- 

важа, гњаватор, (додијати 824). 

хХ 

461. — вређати, увредити, увре- 

да, нанети увреду, увредљив, погр- 
да, погрдан, дарнути, дирнутл У 

живац, погодити, ујести, заједљив 

(457), — а) осетљив, увредљив, 

накрај срца, — увређен (851). 

» 

462. — понизити, понижавати, 

понижење, унизити, унижавати. 

У 
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463. —  осрамотити, срамотити, 

обрукати, брукати (1017), погрди- 
ти, — компромитовати. 

464. — замерати, замерити, за- 

мерка, манисати, закерати, закера- 

ње, закерало, закачка, узети за 

зло, уписати у грех, чангризати, 

џангризати, чангризало, мџангриза- 

ло, чангризалица, мџангризалица, 

— критиковати (1125а), критика, 

закачити, поцепати, (гледати кроз 

прсте 411), — цепидлачити, цепи- 

длака, ситничарити, ситничар, — 

а) замерити се, (немилост 8566). 
+ 

465. — строг, строгост, оштар, 
оштрина, пооштрити, отсечан, сте- 

га, дисциплина, дисциплиновати, 

— а) муштрати, измуштрати, — 

подвикнути, — сецати, — 6) благ, 

ублажити. 
% 

466. — окривити, кривити, баци- 

ти, (оборити, свалити) кривицу на 

кога, (окривљеник 1319), терети- 

ти, бедитл, обедити, обеђивати, на- 

бедити, опасти, опадати, опадач, на- 

пасти, потворити, потварати, потво- 

ра, пањкати, опањкати, пањкало, 

(оговарати 476), напаковати. 
+ 

467. — тужити, тужакати, опту- 

жити, оптуживати, тужба (1293), 

оптужба (1319), тужилац, оптужи- 

тељ, сапирати, — а) оптуженик. 

>» 

468. — потказати, потказивати, 
потказивач, проказатл, проказивач, 
насочити, просочити, (пријавити 
365), — а) разголитити, раскринка- 
ти, (кринка 127). 
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469. — осудити, осуђлвати, осу- 
да, изобличити, изобличавати, жи- 

госати, жиг, повика. 

» 

470. — казнити, кажњавати, ка- 

зна, кажњив, каштиговати, кашти- 
га, репресивна мера, — а) научити 
памети, показати, — одмаздити, од- 
мазда, репресалије (1203а), — 6) 

искихати, искијати, платити, иску- 

сити казну, (платити главом 3), — 

испаштати, — в) покајати грехе. 

ЈЕ , 

4711. — пребацити, пребацивати, 

пребацивање, корити, прекорити, 

прекоравати, прекор, прекоран, у- 
корити, укоравати, укор, покор, ис- 
прескакати. 

Х 

472. — грдити, грдња, изгрдити, 

карати, покарати, искарати, хули- 

ти, избрусити, изружити, ружити, 

наружити, —- викати, навикнутп, 

нападати, напасти, искрпити, крпи- 

ти, очитати (буквицу, вакелу), на- 

трљати нос, мал' га није у топ ме- 

тнуо, сиктати, — злоћа, (пеовати 
414). 

» 

473. — обрецнути се, обрецивати 

се, набрецивати се, брецати се, на- 

тресати се, издирати се, издерати 

се, издрати се, извикати се, окоси- 

ти се, осећи се, опор, (осоран 439а). 

% 

474. — псовати, псовање, псовка, 

опсовати, испсовати, (ружити 412). 

% 

475. — кудити, покудити, скуди- 

ти, оцрнити, (хвалпти 438). 

% 



476. — оговарати, оговорити, ола- 
јавати, отрцавати, извикати, озло- 
гласити, (пањкати 466), — приши- 

ти, чикарма. 
» 

437. —  клеветати, оклеветати, 

клевета, клеветник, облагати, обла- 
гивати, налагати (1357). 

» 

438. — проклињати, проклети, 

проклетство, проклетиња, проклет, 

клети, клетва, уклета, анатемисати, 
анатема. 

» 

479. — лагати, лаж, лагарије, ла- 

жа, лажов, лажац, лажљивац, ла- 
живац, лажовчина, лажљивица, 

лажљив, лажљивост, слагати, прг- 
лагати се, надлагивати се, залаги- 

вати, залагати, излагати (294), по- 

лажа, полажица, паралажа, трчи- 
лажа, пресна лаж, — а) измислити, 
измишљати, пзмишљавати, измиш- 
љач, измишљало, измишљотина, 
извијати, испредати, исисати из пр. 
стију, — гатка. 

х 

480. — утерати у лаж, утеривати, 
угнати, угонити у лаж. 

» 

481. — варати, варање, варљив, 

варљивост, варалица (1340), вара- 

лац, варка, преварити, превара, сва- 
рати, заварати, изварати (294), об- 

манути, обмањиватл, обмана, подва- 

лити, подваљивати, подвала, подвг.- 

лаџија, смицалица, ујдурма, каин- 
шарити, укаишарити, каишар, кзи:тп, 
ударити каиш, калашити, калаш, 
— насадити, насамаритл, насапуни- 
ти, нагаравати, намагарчити, вући 
за нос, играти шоркапе с ким, пре- 
ластити, прелашћивати, химба, хим- 

бен, (подмукао 69, завести 393), — 

а) надмудрити, надмудривати, — 

доскочити, — маневар, лукавство. 
» 

482. — подметнути, 
потурити, потурати. 

хХ 

подметати, 

483. — протестовати, протегт, у- 

ложити протест, поговор, противи- 
ти се (225), (извиждати 86). 

> 

484. — пркосити, пркошење, пр- 

косан, пркос, упркос, инат, терати 
инат, уинат, заинат. 

485. — спречити, спречавати, 
спречица, запречити, запрека, пре- 
чити, испречити се, препрека, пре- 
пона, сметати, смести, сметња, оме- 
тати, омести, кочити, — спутавати, 
спутати, спутити, осујетити, осује- 
ћење, стати на пут, изиграти, помр- 
сити рачуне, — снемогућити, от- 

клонити, отклањати, — одмоћи, од- 
магати, — поткопати, поткопавати, 
подривати, — задржати, задржава- 
ти, уздржати, уздржавати, — а) 

пропустити, пропуштати, пустити 
(401), — 6) упркос, ипак (23547), 

(помагати 422, прокрчити пут 

2606). 
ж 

486. — предупредити, предупре- 
ђивати, предохрана, превентивна, 
мера, (предухитрити 2366). 

% 

487. — светити се, светити, осве- 

тити се, осветити, освета, осветљив, 

осветљивост, осветољубив, освето- 

љубље, осветник, — наплатити се, 

— покајати, (злопамтило 855). 

К 3 
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488. претити, претња, попретити, 
запретити, припретити, показати 

зубе. 
>» 

489. — избегавати, туђити се, о- 

туђити се, — а) бојкотовати, бој- 

кот. 
% 

490. — занемарити, занемарива- 

ти, запоставити, запостављати. 

Х 

491. — напустити, напуштати 

(247), оставити (се), остављати, 0о- 

канити се, отканити се, проћи се, 

— одрећи се, (одустати 226). 

492. — отрести се, опростити се, 

ослободити се, отарасити се, реши- 

ти се, скинути с врата, одгурнути, 

одринути, (удаљити 155). 

» 

493. — искључити, искључивати, 
истиснути, истискивати. 

~» 

494. — збацити, збацивати, свр- 
ћи, свргнути, свргавати. 

# 

495. — издајство, издаја, издати, 

издавати, издајица, издајник, издај- 

ница, издајнички, —- одати, одава- 

ти, — изневерити, неверан, невера, 

неверник, вероломан, вероломство. 
ж 

496. — уходити, ухода, шпијуни- 

сати, шпијун, шпијунажа, жбир. 
>» 

497. — вребати, прежати, кебати, 

врзати, заседа, (увребати 499). 
> 

498. — гонити, гнати, гањати, го- 

нати, нагонити, нагнати, угонити, 
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угнати, изгонити, изгнати, изагна- 
ти, одгонити, одагнати, разгонити, 
разагнати, прогонити, прогањати, 
прогнати, погнати, догнати, пригна- 
ти, пригонити, сагнати, сагонити, 
гоњење, гонитељ, погон, терати, на- 
терати, утерати, истерати, отерати, 
растерати, растеривати, протерати, 
протеривати, дотерати, притерати, 
претерати, сатерати, стерати, поте- 
рати, потера, јурити, најурити, из- 

јурити, одјурити, разјурити, поју- 
рити, сјурпти, вијати, повијати, пу- 
дити, распудити, зајмити, заокупи- 
ти, савитлати, расплашити, крену- 
ти (212), не дати привирити (518). 

х% 

499. — ухватити, хватали, похва- 

тати, увребати, упрежати, укебати, 

сачекати, (вребати 497), — а» 
клопка, замка, — 6) долијати. 

ж 

500. — свађати се, свадити се, 

свађа, посвађати се, посвадити се, 

свађалица, свађало, свадљив, ина- 

тити се, инат, инаџија, гложити 

се, гложење, кавжити се, кавга, 

кавгаџија, кавгу заподести (запо- 

денути, заденути, задевати, с за- 

подевати, с" заметнути, заметати), 

—  кошкати се, покошкати се, 

поречкати се, споречкати се, спо- 

речити се, покарати се, покарљив, 

поџавељати се, позубати се, дохва- 

тити се, крвити се, покрвити се, кла- 

ти се, поклати се (504), бочити се, 

— препирати се, препирка, правда- 

ти се, прегонити се, џапати се, (за- 

девица 505), — налетица, укољица, 

прзница (849), — пржња, — а» 

спор, споран, — распра. 

» 



501. — помирити се, помирити, 

помирење, помирљив, помирљивост, 

измирите се, измирити, измирење 

мирити се, мирити, —  загладити, 

арбитража (1206), — питом (440), 

— а) развадити, развађати, ра- 

звађач, — 6) непомирљив, непо- 

мирљивост, (задрт 235), — в) сла- 

гати се, слога (389а), сложан, 

сложно, слошки, јединство, — 7) 

мир, мирољубив, мирољубивост, —- 

д) рушимир. 
» 

592. —  сплеткарити, сплетка, 
сплеткаш, сплеткашица, плеткаш, 
смутљивац, смутња, петљанац, ро- 
вити, интригирати, интригант, ин- 
трига, — закувати. 

% 

503. — такмичити се, такмац, у- 

такмица, надметати се, утркивати 
се, натицати се, натечај, (расписатп 
натечај 339), мерити се, огледати 

се, конкурисати, конкуренција, кон- 
курент, — супарник, супарништво, 

— противник, — а) победити, побе- 

дилац, добити. 
х 

504. — борити се, борба, борбен, 
ратоборан (14536), носити се, ухва- 

тити се укоштац, бити се, побити 
се, бој, двобој, убојица, тући се, по- 

тући се, туча, чупати се, почупати 

се, гушати се, погушати се, гуша- 
ње, клати се, поклати се, крвити 
се, покрвити се, нскрвити се, — 
поприште, — а) непријатељ, про- 

тивник, против, — 6) поборник, бо- 

рити се за... (422). ; 
» 

505. — заваднти се, завадити, за- 

вада, свадити, посвадити, посвађати 

се, посвадити се, свађа, задевица, 
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раздор, неслога, несложан, разми- 

рица, међусобица, трвење, — омра- 

зити се, омразити, омраза, мразити 

се, мразити, мражња, мражење, 

смразити, (омрзнути 855), — а) 

непријатељ, непријатељица, крвни 

непријатељ, непријатељски, непри- 

јатељство, душманин, душмански, 

диндушманин, крвник, злотвор, — 

6) заоштрени односи, заоштрити 

се, запети, затегнути односл, затег- 

нутост, (помирити 501). 
Ж 

506. — сукобити се, сукоб, (су- 

дар 187"), — разрачунати се, пре- 

чистити рачуне. 
Е 

507. — напасти, нападати, напад, 

нападач, напасник, навалити, нава- 

љивати, надрети, надирати, налете- 

ти, налетати, налет, налетица, на- 

срнути, насртати, насртљив, насрт- 

љивост, насртач, насртача, насрт- 

љивац, насртај, напаствовати, киди- 

сати, устремити се, сунути, загнати 

се, залетети се, ударити, ударати, 

скочити, (бацити се, склептати, 

склептати се, сплахтати, потегну- 

ти (нож на кога), — препад, — а- 

тентат, атентатор, — испад, — до- 

чекати, —- а) поштедети, поштеда, 

оставити на миру, — 6) примити 
борбу. 

508. — одбити, одбијати, сузби- 

ти, сузбијати, сабити рогове, одо- 

лети, одолевати, (опирати се 225), 

отпор, дати отпор, отпоран, отпор- 

ност, (обезоружати Зд9ла), — а) 
безотпоран, безотпорност, — 6) отр- 

пети, прогутати, — в) бранити се, 

одбрана. 
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509. — окомити се, изузети се, 

испиразити се, испизмити се, узети 

на зуб, имати зуб на кога, имати 

пик, — радити о глави, — а) иска- 

лити се (83). 
СУ 

510. — савладати, свладати, над- 

владати, превладати, надјачати, 

надбити, победити, победа, победан, 

победоносан, победник, победилац, 

— освојити, — надмоћан, надмоћ- 

ност, —— а) притеснити, приклешти- 

ти, (шкрипац 19), — 6) подлећи, — 

в) неравна борба. 

% 

511. — везати, улактити, — ухва- 

тити, спетљати. 

% 

512. — тући, истући, туча, пре- 

тући, бити, избити, ударити, удара- 

ти (127), изударати, ударити по ци- 

ку, ударити по звезди, ударац, мла- 

тити, млатнути, измлатити, премла- 

тити, испребијати на мртво име, 

пребити, лемати, излемати, девета- 

ти, издеветати, батанати, избатина- 

ти, батине (1335), воштити, изво- 

штити, воштац, извискати, ћушати, 

ћушити, ћушка, шибати, шинути, 

ошинути, ишибати, шиба, камџија- 

ти, врезнути, шљиснути, мазнути, 

клепнути, заклепак, шопити, шопа- 

ти, одалачити, одајачити, одалами- 

ти, одадрети, генути, хакнути, кр- 

нути, мунути, опаучити, опалити, 

грунути, грувати, потегнути, зврц- 

нути, зврцати, зврчка, окрпити, ра- 

спалити, шакатати, шакетати, заша- 

чити, ошамарити, шамарати, ишама- 

рати, шамар, опалити, пришити ша- 

мар, звизнути шамар, приушити, 

приушак, заушница, заушак, зау- 
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шити, ишчибукати, излупати, мга- 
кљати, пропустити кроз руке, уда- 
рити клемпе, батине, оцепити( од- 

валитл, ударити) батине, дегенек, 

силне, буботак. 
» 

513. — мучити, измучити, наму- 

чити, мучитељ, (мука 21), кињити, 

накињити, кињење, кињба, патити, 
напатити, злоставити, злостављати, 
мрцварити, измрцварити, костоло- 
мити, — а) свиреп, свирепост, су- 

ров, суровост, звер, зверски, звер- 
ство, крвожедан, крволочан (5176), 

крволок, диваљ, дивљак, дивљаш- 
тво, подивљати, острвити се, — вар- 
варин, варварски, варварство, (груб 

4406). 
х 

514. — обешчастити, силовати, 

силовање, (обљуба 1359, прељуба 

1360). 
% 

515. — шкодити, нашкодити (325), 

удити, наудити, натрунити, закачи- 

ти, напакостити, назлобити, подмет- 

нути ногу, извући асуру, —- учини- 

ти нажао. 
х; 

516. — упропастити, упропашћи- 
вати, урнисати, сатрти, сатирати, 

доакати, поразити, спригати, смр- 

сити конце, доћи главе, — докусу- 

рити, — а) поштедети, поштеда, 

(непоштедно 8534). 
% 

517. — убити (се), убијати, поу- 

бијати, побити, убити на месту, у- 

билац, убица, убллачки, убиство 

(1363), убојство, морити, уморити, 

уморство, потући, дотући, притући, 

сатрти, затрти (310), таманити, по- 

таманити, утаманити, утамањивати, 



покосити, поморити, умлатити, по- 

млатити, уплејати, смаћи, смакну- 

ти, погубити, погубљење, стрељати, 

пушкарати, усмртити, смртоносан, 

(радити о глави 509), — линчовати, 

— самоубиство, самоубица, хара- 

кири, — а) удавити (се), задавити, 

заврнути шију, — 6) заклати (се), 
клати, поклати, приклати, покољ, 

пролити крв, легла крв, крвожедан 

(513а), кланица, касапити, искаса- 

пити, касапница, — в) обесити (се), 

вешати, повешати, — г) распети, 

разапети, распињати, — д) отрова- 

ти (се), тровати, тровање, тровач, 

тровачица (2145), — ђ) спалити 

(1900). 
Х 

+ ~ 

518. — налазити се, находити се, 

наћи се, бити, пребивати, пребива- 

лиште, затећи се, десити се, обре- 

ти се, обрести се, бавити се, бора- 

вити, боравак, боравиште, летова- 

ти (23106), зимовати (2310г), — 

данити, дановати, дањивати, преда- 

нити, даник, даниште, —- | ноћити, 

преноћити, заноћити, ноћиште, пре- 

ноћиште, коначити, (коначиште 

1536), конаковати, уконачити, ко- 

нак. 
ж 

519. — остати, остајати, заостати, 

останак, задржати се, затрајати, ча- 

сити, почасити, зачамати, забавити 

се, позабавити се, замајати се, засе- 
дети се, заговоритл се, — не изби- 

јати, — а) задржати, заговорити, 

заговарати, забавити. 
ХЖ 

520. — становати, становник, ста- 

новница, станар, стан, станбени, на- 
станити се, сместити се, угнездити 

се, седети, седиште, — отсести, от- 

седати, — боравити, боравак, бора- 
виште, обитавати, обитавалиште, 

пребивати, пребивалиште, живети, 

наставати, —- уселити се, усељава- 

ти се, усељење (595), — населити 

(се), насељен, насеље, настанити 

се, напучити, напучен, — дом 

(1718), домаћи, дома, одомаћити 

се, склониште, скровиште, (пуст 

2005в). 

» Ж 

521. — став, заузети став, држа- 

ти се, држање, — наместити се, на- 
мештати се. 

%жЖ 

522. —- стајати, стојати, преста- 

јати, отстајати, стати, стојећке, до- 

стати (19946), — поставити се, — 

дубити, — а) устати, устајати, диг- 

нути се, дићи се, дизати се, поди- 

ћи се. 
» 

523. — чловити, стајати расте. 

%ж 

524. — пропети се, пропињати 

се, — а) протегнути се, протезати 
се, протеглити се, опружити се, ис- 
пружити се, —- 6) отобољити се, 
отоболити се, отомбољити се. 

ж 

525. — раскорачити се, раскре- 
чити се, кречити се, кречити иоге, 
рашчепити се, разапети се, распи- 
њати се, разметати ноге, — а) са- 
ставити ноге. 

жЖ 

526. — седети, седиште, преседе- 

ти, отседети, — крило, — а) сести, 

седнути, седати, засести, поседати, 
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посадити се, — 6) посадити, сести 

(некога). 
» 

527. — клечати, поклечке, — а) 

клекнути, поклекнути, поклецива- 

ти. 
~ 

528. — чучати, чечати, — а) чуч- 

нути. 
»% 

529. — ускакавчити ноге, (скр- 

стити руке 550). 
» 

530. — сагнути се, сагињати се, 
сагибати се, погнути се, нагнути се, 

нагињати се, наклонити се, погури- 

ти се, згурити се, гурити се, погр- 

бити се, —- наднети се, — шћућу- 

рити се, — ником, ничке, ничице, 

— а) натрћити се, трћити се, — 6) 

згрчити се, згучитл се, сабити се, 

— в) устурити се, затурити се, 

испрсити се. | 

531. — лежати, належати се, пре- 

лежати, лешкарити, —- полеђушке, 

налеђушке, налеђашке, потрбушке, 

поребарке, сумитице, — а) лећи, 

легнути, легати, полегати, пружи- 

ти се, опружити се, извалитл се. 

> 

582. — пловити, пливати. 

» 

533. — лебдети. 

534. — висити, —- а) собесити се 

(517в). 

585. — прибити се, прибијати се, 

привити се, привијати се, збити се, 

приљубити се, сљубити се, приону- 

ти (614). 
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536. — наслонити се, наслања- 

ти се, наслон, ослонити се, ослања- 

ти се, потслонити се, навалити се, 

завалити се, — налактити се, под- 

нимити се. 
Х 

537. — одупрети (се), одупира- 

ти (се), упрети, упирати, — пошта- 

пати се. 

538. — опкорачити, опкрочити, 

опкорачке. 
ж 

539. — мрдати, мрднути, врдати, 

шеврдати, вртети се, врпољити се, 

врцати се, узвртети се, узврпољити 

се, мешкољити се, промешкољити 

се, мигољити се, —- праћакати се, 

праћати се, праћнути се, прућати 

се, копрцати се, бацакати се, баца- 

ти се, гицати се, ритати се, (оживе- 

ти 554). 
> 

540. — мировати, мир, миран. 
~ 

541. окретан, окретност, хита, 

хитрост, хитрина, лак, лакац, ла- 

кић, брзоног, — кочоперан (60). 
3 

512. — тром, тромост, отромети, 

млитав, с млитавост, омлитавети, 

млитоња, — незграпан, крут. 

543. — окренути се, окретати са, 
обрнути се, обртати се, осврнуги 

се, освртати се, обазрети се, обази- 
рати се, обзирати се, — а) безоб- 

зпрце, безобзирке. 

~ сз 

544. — превијати се, превлти се, 

увијати се. 



545. — слегнути раменима, сле- 
ћи, слегати, сажети. 

Х 

546. — климнути главом, клима- 

ти, махати (639), махнути, одмах- 

нути, — а) преклонити главу, при- 

клонити, пригнути, оборити, спу- 

стити главу, — 6) дићи, подићи 

главу. 
>» 

547. — млатати (рукама), млата- 

рати, махати (639), махнути, од- 

махнути. 
Х% 

548. — пљескати, пљеснути, тап- 

шати, — а) бусати се, грувати се. 
% 

549. — машити се, машати се, 

•сегнути се, сезати се, пружити (ру- 

ку), пружати, домашити, домашај, 

досегнути, досећи, досег, докучиту, 

дохватити (се), — а) ухватити (се), 

хватати (се), прихватити, прихва- 

тати, подухватити, обухватити, у- 

зети, обузети, обузимати, обујмити, 

држати, придржати, придржавати, 

—- заграбити, захватити, захватати 

(285), (пустити 654). 
% 

550. — скрстити (руке, ноге), 
прекрстити, — а) подбочити се. 

> 

551. — тупкати, тапкати. 
>» 

552. — клецати, клецање. 
~ 

553. — кретати се, кретање, по- 

кренути се, мицати се, маћи се, 

макнути се, помаћи се, преместити 

се, шенути се, потамо се, — оживе- 

ти, живот, — а) траг, след, стопа. 

> 

554. — ићи, ходити, усходати се, 

ход, грести, гредом, узгред, успут, 

грнутл, нагрнути, навалити, нагну- 

ти, врвети, поврвети, —- мувати се, 

узмувата се, устумарати се, успро- 

падати се, — шпартати, (шетати 

122), — а) прећи, прелазити, пре- 

валити. 
ж 

555. — стати, стајати, стати ци- 

пом, стати као укопан, станити се, 

зауставити се, уставити се, устав- 

љати се, застати, застанак, — а) 

запрети. 
Х 

556. — пешачити, пешак, пешач- 

ки, пешице, пешке, — а) кланцати. 
х 

557. — корачати, корачитл, ко- 

ракнути, крочити, (прекрочити 

585), корак, крок, пружити корак, 

— ступити, ступати, уситнити, 

— чепати, — а) газити, загазити, 

угазити, изгазити, гацати, шљапа- 

ти. 
Х 

558. — трчати, трчкати, трчкг- 

рати, трчкарити, отрчати, протрча- 

ти, потрчати, дотрчати, претрчати, 

притрчати, утрчати, истрчати, стр- 

чати, стркати, истркати, устрчати, 

растркати се, растрчати се, трк, тр- 

ка, тркач, јурити (209), одјурити, 

дојурити, пројурити, јурњава, по- 

летети, летети, разлетети се, прите- 

ћа, (бежати 603). 
> 

559. — скочити, скакати, скокну- 

ти, скакутати, прескочити, приско- 

чити, доскочити, отскочити, отска- 

кати, отскок, ускочити, ускакати, 

исксчити, поскочити, поскакивати, 

потскочити, потскакивати, скок, 
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скакалиште, — трупачки, 
ке, усконке, увретен, — 

ти, поцупкивати. 

% 

трупач- 

а) цупка- 

560. — тетурати се, затетурати се, 

гегати се, поводити се, заводити се, 

завести се, батргати се, врлудати, 

гамбати, шепељити, ићи ураско- 

рак. 
Х 

561. — храмати, хром, ћопати, 

ћопав, шантати, шантав (21095). 

% 

562. — поштапати се, ићи на 

штакама, штаке, — а) ићи на шту- 

лама, штуле, гигаље, ходуље. 

ж 

563. — пузати, пузити, допузи- 

ти, пузећке, пузећки, бахуљати, 

побаучке, пожапке, четвороношке, 

гамизати, гмизати, гмизити, изга- 

мизати, милети, измилети, домиле- 

ти, размилети се, копирати. 
Х 

564. — пети се, пењати се, успе- 

ти се, успињати се, испети се, по- 

пети се, припети се, припињати се, 

пентрати се, пузати се, успузати се, 

верати се, узићи, узаћи, узилазити, 

узлаз, — а) лестве, лествице, мер- 

девине, стубе. 
% 

565. — сићи, силазити, силазак, 

силаз, скинути се, спустити се, сни- 

мити се. 
> 

566. — пасти, падати (2258), спа- 

сти, спадати, испасти, испадати, по- 

падати, запасти, упасти, упадати, 

падање, пад, (исклизнути 654а), 

срушити се, сурвати се, претурити 

се, скљокати се, скрхати се, стропо- 
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штати се, стровалити се, стрмогла- 

вити се, стрмоглав, стрмоглавце, 
стрмоглавице, стрмекнути се, суно- 
вратити се, суноврат, суновратице, 
главачке, треснути, љоснути, пру- 
ћити се, издужити се, — отиснути 
се, омаћи се, омакнути се, омицати 
се, — наузнак, наузначице, — а) 
дочекати се. 

» 

567. — посрнути, посртати, поср- 
тај, — спотаћи се, спотицати се, — 

поклизнути, оклизнути се, оклиза- 
ти се, — саплести се, сплести се. 

ж 

568. — возити се, возати се, вож- 

ња, возарина, одвести се, довести 

се, извести се, провести се, преве- 

сти се, навести се, — а) сањкати 

се, санкати се, — 6) једрити, доје- 

дрити, одједрити, изједрити, — в) 

летети, одлетети, долетети, узлете- 

ти (1886а), лет. 

+ 

569. — јахати, одјахати, дојаха- 

ти, изјахати, пројахати, прејахати, 

јахач, јахачица, јахаћи, јездити, 

одјездити, дојездити, пројездити, 

прејездити, — докасати, откасати 

(1697ж), — коњаник, коњик, би- 

њаџија, — а) узјахати, појахати, 

посести, усести, бињташ, бињак- 

таш, — 6) сјахати. 

жЖ 

570. — пливати, плити, заплива- 

ти, отпливати, допливати, исплива- 

ти, препливати, пливање, пливач, 

пливачица, пливалиште. 

хХ 

571. — гњурати се, загњурити се, 

ронити, заронити, изронити — 



а) бућнути, бућкати, —  брчкати 

се. 
» 

572. — доћи, долазити, придоћи, 

придолазити, придошлица, наићи, 

долазак, придолазак, прилив, дош- 

љак, стићи, стигнути, стизати, (до- 

прети 2245), приспети, доходити, 

доход, дојездити, —- докасати, до- 

каскати, — стасати, бахнути, бану- 

ти (962), рупити, довући се, довла- 

чити се, дотепсти, дотепенац, при- 

шиђелдија, — а) изостати, изоста- 

јати, изостанак, недолазак. 
» 

573. — отићи, одлазити, одилази- 

ти, одлазак, удаљити се, удаљивати 
се, губити се, изгубити се, очистити 

се, чистити се, искрасти се, украсти 

се, отшуњати се, одвулати се, од- 
вући се, отумарати (591), мунути 
штукнути, —- маћи се, макнути се, 

мицати се, одмакнути се, одмаћи 

се, торњати се, отперјати, напусти- 
ти (неко место), (бежати 603), — 

одби!, назад!. 
%Ж 

574. — вратити се, повратити се, 

повратак, — а) неповрат, неповрат- 

но, бесповратно, недођин, недођија. 
» 

575. — напредовати, напредова- 

ње. 
% 

576. — отступати, отступити, от- 
ступање, повући се, повлачити се, 

повлачење (228). 
ж 

577. — поћи, полазити, полазак, 

полазни, кренути, кренути се, кре- 
тати, кретање, покрет, отиснути се, 

упутити се, јурнути. 
» 

578. — прићи, прилазити, прилаз, 
прилазак, приступити, приступати, 

приступ, приступачан, приступач- 
ност, доступан, ступити, ступати, 
примаћи се, примицати се, прику- 

чити се, (припустити 401), прибли- 

жити се, приближавати се, — уне- 

ти се (некоме у лице), уносити се, 

— прискочити, привући се, привла- 
чити се, прикрасти се, прикрадати 
се, пришуњати се, докрасти се, до- 
крадати се, привирити, — а) непри- 

ступан, неприступачан, — 6) скло- 

нит, скровит. 
Х 

579. — свратити, свраћати, увра- 
тити се, увраћати се, навратити се, 
наврнути, сврнути се, уврнути се, 

посетити (442), посећивати, похо- 

дити, похађати, посета, посетилац, 
посетник, поход, похађање, полази- 
ти, обићи, обилазити, заћи, залази- 

ти, заредити, (улазница 168). 
ж 

580. — проћи (покрај), пролази- 
ти, пролаз, пролазак, пролазник, 
промаћи, промицати, проминути, ми- 
нути, разминути се, мимоићи, ми- 

моићи се, размимоићи се, размимо- 
илазити се, — узгред, гредом, ми- 
могред, — провући се, прокрасти 
се, 

Ж 

581. — обићи (око), обилазити, 

заобићи, заобилазити. 
» 

582. — замаћи, замакнути, зами- 

цати, заминути, заићи, заћи, зала- 

зити. 
» 

583. — ући, уићи, улазити, ула- 

зак, (улазница 168), — ступити, 

ступати, —  продрети, продирати, 
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провалити, увући се, ушуњати се, 

угурати се. 

584. — изаћи, изићи, излазити, 

изилазити, излазак, исходити, исту- 

пити, извући се, извлачити се, ис- 

красти се, искрадати се, — ише- 

тати. 
~ 

585. — прећи (преко), прелазити, 

прелаз, прелазак, прекорачити, пре- 

крочити. 

586. — проћи (кроз), пролазити, 

пролаз, пролазак, промаћи, проми- 
цати, провући се, прогурати се, про- 
бити се, прокрасти се. 

587. — склонити се, склањати се, 

склониште, уклонити се, уклањати 

се, измаћл се, измицати се, скрови- 

ште, прибежиште, уточиште (18). 

588. — завући се, завлачити се, 

забити се, забијати се. 

589. — подвући се, подвлачити 

се. 

590. — сакрити се, скрити се, 

крити се, скривалиште, притајати 

се, притајити се, утајати се, (маска 

124). | 
Х 

591. — лутати, одлутати, лутали- 

ца, тумарати, тумарало, тумарача, 

отумарати (573), врљати, баврљати, 

шврљати, басати, трапати, трљати, 

вардати, блудети, ландати, ланда- 

рати, потуцати се, потуцња, — а) 

залутати, забасати, заблудети, за- 

врљати, застранити, заићи, запла- 

зити, заћи, залазити. 

56 

592. — скитати се, проскитати 

се, отскитати, скитња, скитач, скит- 
ница, луњати, луњати се, смуцати 

се, лолати се, пробисвет, протува, — 

сампас. 
» 

593. — шуњати се, дошуњати се, 

отшуњати се, ишуњати се, врзмати 

се, врсти се, врзатл се, фулати се, 

вулати се, вући се, вуцињати се, ву- 

царати се, мотати се. 

»% 

594. — путовати, путовање, пут, 
отпутовати, допутовати, пропутова- 

ти, путујући, путни, путник, путни- 

чки, сапутник, сапутница, —  по- 

путнина, путнина, путни трошак, — 

путовођа, водич (609), — путопис, 

путописац, — излет, — а) пртљаг, 

пртљажни, 
х 

595. — селити се (520), селити, 

сељзкати се, сеоба, селидба, отсели- 

ти се, отсељеник, иселити се, исе- 

љеник, исељавати се, преселити 

се, пресељавати се, раселити се, ра- 

сељавање, расеље, расељавати се, 

— а) населити (се), насељавати 

се, уселити се, усељавати се, усеље- 

ник, доселити се, досељавати се, 
досељеник, насеље, насеобина, на- 
сељеник, дошљак, (староседелац 

2005в). 
» 

596. — срести, срести се, срета- 

ње, сусрет, сретилац, среталац, су- 

срести, сретати, пресрестл, пресре- 

тати, наићи, наилазити, набасати, 

натрапати, ударити (на), нагазити, 

сукобити се, сукобљавати се, ско- 

бити се. 



5897. — стићи, стигнути, стизати, 

пристићи, пристизати, сустићи, су- 

стизати, — а) претећи. 
» 

598. — измаћи, измицати, одма- 
ћи, одмакнути, одмицати, престићи, 
престизати, претећи, предњачити, 
испредњачити, претходити, — прет- 
ходник, претеча (2304). 

хЕ 

599. — засстати, заостајати. 

> 

600. — следовати, следити, при- 

стати (уз), пристајати. 
> 

601. — пратити, испратити, ис- 

праћај, допратити, отпратити, по- 

пратити, пратња, пратилац, прати- 
лица, спровести, спроводити, спро- 
вод, — свита, тевабија, — устопи- 

це, устопце, у стопу, назорице, — 
прилепити се, (пришипетља 231). 

Х 

692. — затећи, затицати, задеси- 

ти, десити, наћи, застати. 

>» 

603. — бежати, бежање, бежани- 
ја, бегати, бег, бекство, бегунац, бе- 
гуница, збег, побећи, пребећи, при- 
бећи, прибежиште, одбећи, избећи, 
избеглица, добећи, разбећи се, ума- 
ћи, умакнути, стругнути, стругати, 
утећи, загрепсти, надатл се (у бек- 
ство), нагнути (бегати), шмигнути, 
шмугнути, охладити, ухватити ма- 
глу, здимити, киднути, клиснути,. 

перјати, прамати, изадрети, изади- 
рати. 

о ~ 

604. — пети, пењатл, испети, по- 
пети, (спустити 644). 

605. — оборити (630), обарати, о- 
балити, треснути, бречити. 

%Ж 

606. — држати, придржати, одр- 
жати, држати се за кога. 

ж 

607. — отети се, отимати се, о- 

тргнути се, — а) отргнути, одвоји- 
ти, — отстранити. 

» 

608. — носити, у наручју, накр- 

каче, — а) цуцати, цупкати. 

~ 

609. — водити, вођ, вођа, воћство, 

путовођа, водич (594), слепчовођа, 

водати, вадати, одвести, одводити, 

довести, доводити, довод, доводни, 

извести, изводити, увести, уводити, 

навести, наводити, привести, приво- 

дити, предводитл (2260), провести, 

проводити, провађати, проводати, 

повести, превести, преводити, заве- 

сти, заводити, узвести, узводити, 

свести, сводити, —- изјавити, наја- 

вити (стадо), — калаузити, калауз. 

ко 

610. — вратити, враћати. 

% 

Х » 

611. — потапкати, 

тапшати, тапшати. 
+ 

тапкати, по- 

612. — руковати се, ручити се. 
>» 

613. — миловати, помиловати, ми- 

ловање, гладити, погладити, блаз- 

нити, — а) чешкати, шашољити. 

С .Ј 

614. — грлити, загрлити, загрљај, 

обгрлити, пригрлити, прибити се 

(585), обиснути, пасти око врата. 
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615. — љубити, пољубити, изљу- 

бити, пољубац, целивати, целив, 

цмокнути, цмакати, пацити, — ру- 

кољуб, — а) обљубити, облежати. 

616. —  голицати, заголицати, 

шкакљати, — а) голицав, шкак- 

љив, тугаљив, голицавост, шкакљи- 

вост, тугаљивост. 
~ 

617. — штипати, иштипати, ушти- 

нути, штипнути, штипкати. 
=> 

618. — очепити, чепати. 
ж 

619. — гурати, гурати се, гурну- 

ти, гурњава, изгурати, тискати, ти- 
скати се, отиснути, отискивати. 

~ 

620. — гњавити, 

гњавити. 

угњавити, при- 

% 

621. — газити, згазити, погази- 

ти, изгазити, нагазити, угазити, — 

прегазити, повозити. 

% 

622. — давити, задавити, удави- 

ти, придавити, подавити, гушити, 

загушити, загушивати, угушити, у- 

гушивати. 
ж 

623. — грепсти, гребати, изгреп- 

сти, изгребати, огрепсти, огребатл, 
огреботина, греботина. 

» 

624. — ујести, уједати, изуједа- 
ти, ујед, угристи, угризати. 

С 

625. — бости, убости, убод, жац- 

нути, жацати, пецнути, пецати, пе- 

чити (660). 

58 

626. — пробуразити, 

разбучити (679). 

% 

распорити, 

627. — каменати, каменовати. 

ж 

628. — ранити, обранити, орања- 

вити, рана (2136а), задати рану, 

повредити, увредити, повреда, озле- 

дити, озледа, — разбити главу, — 

опахнути. 
Х 

3 КУ 

629. —  усправити, усправљати 

(2250). 
к Ј 

630. — изврнути, извртати, пре- 
врнути, превртати, претурити, пре- 
турати, с превалити, – стровалити, 

строваљивати, обалити, прекрену- 
ти, прекретати, оборити (605), оба- 

рати, тумбати, тумбе, извратити, — 
искренути, накренути, нагнути. 

ЈЕ 

631. — препречити, испречити. 

х 

632. — обесити, превесити, веша- 

ти, повешати, вешање, окачити. 

х 

633. — скачити, скинути, скида- 

ти, скидање. 
~» 

634. — покренути, покретати, по- 
кретан, покретач, кренути, маћи, 

макнути, мицати, помаћи, помак- 

нути, помицати, помичан, помери- 

ти, шенути, — лабав, лабавост, ра- 

злабавити, — а) довести, доводити, 

довод, доводни, — 6) одвести, од- 

водити, одвод, одводни. 

» 



635. — зауставити, уставити, у- 

стављати, задржати (2281), — а) 

учврстити, — чврст, непокретан. 
зе 

636. — дрмати, дрмнути, продр- 
мати, уздрмати, раздрмати, дрму- 
сати, мрдати, мрднути, цимати, 
цимнути. 

х 

637. — трести, треснути, затре- 
сти, потрести, растрести, растреса- 
ти, истрести, истресати, претрести, 
претресати. 

» 

638. — њихати, нихати, љуљати, 
љуљнути, заљуљати. 

хж 

639. —  махати, мах, махнути 

(546, 547), узмахнути, узмахивати, 

замахнути, замахивати, замах, из- 
махнути, винути, витлати, завитла- 
ти, ковитлати. 

ж 

640. — окретати, окренути, вр- 
тети, обртати, обрнути, преокрену- 

ти, — а) заврнути, завртати, увр- 

нути, увртати, — 6) увити, увијати. 
» 

641. —  котрљати, откотрљати, 
докотрљати, котурати, откотурати, 
докотурати, коврљати, ваљати, од- 
ваљати, доваљати, уваљати, сва- 
љати, свалити, привалити, прива- 
љати, кобељати, — вавољак (1872). 

ж 

642. — преместити, премештати. 
Х 

643. — скренути (2248), скрета- 
ти, закренути, сврнути, свратити, 
свраћати, шенути. 

КУ 

644. — метнути, метати, ставити, 
стављати, поставити, оставити, ту- 

рити, турати, наместити, намешта- 

ти, врћи, вргнути, сместити, сме- 

штати, — положити, полагати, — 

спустити, спуштати, —  повалити, 

— дести, денути, девати (2240а). 
х 

645. — вратити, враћати. 
» 

646. — дићи, дигнути, дизати, 

подићи, подигнути, подизати, оди- 

ћи, одизати, издићи, издизати, уз- 

дићи, уздизати, придићи, придиза- 

ти, попети, испети, припети, при- 
пињати, пртити, упртити, заврћи, 
заметнути, заметати. 

»ж 

647. — спустити, спуштати, — 

скинути, скидати, — спртити, ра- 
спртити, — растоварити. 

Х 

648. — засукати, загрнути, загр- 
тати, задигнути. 

ж 

649. — вући, вучење, вуча, одву- 

ћи, одвлачити, привући, привлачи- 

ти, довући, довлачити, повући, по- 

влачити, навући, навлачити, свући, 

свлачити, развући, развлачити, те- 

глити, теглећи, протеглити, потег- 
нути, потезати. 

» 

650. — гурати, гурнути, одгур- 

нути, одгурати, догурати, изгурати, 

угурати, прогурати, тискати, ти- 

снути, потиснути, потискивати, по- 

тисак, истиснути, истискивати, ћу- 

шнути, ћушкати, ућушкати, рину- 

ти, ривати, турати, —  одметнути, 
одметати, — шорати. 

Ж 

651. — тргнути, трзати, 
649). 

(повући 
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652. — носити, носилац, однети, 

односити, донети, доносити, доно- 

силац, понети, пренети, преносити, 

пренос, изнети, износити, унети, у- 

носити, — разнети, разносити, ра- 

зносач, пронети, проносити, проту- 

рити, протурати, — принети, при- 

носити, поднети, подносити, узнети, 

узносити, нанети, наносити, снети, 

сносити, носати, обнетл, обносити, 

— водоноша, бременоша, — носи- 

ла, (накркаче 608), —- а) бреме, 

товар, нарамак, терет (256), тере- 

тан, — 6) празнорук. 

~ ~ 

653. — возити, одвести, довести, 

довоз, превести, превозити, пре- 

воз, превозни, —- подвоз, возарина, 

— привести, повести, свести, свози- 

ти, терати, дотерати. 

% 

654. — испустити, испуштатл, у- 

пустити, упуштати, пустити, пу- 

штати, (држати 549а), — а) изма- 

ћи се, исклизнути, испасти 

»% 

(556). 

655. — бацити, бацити се, бацати, 

бацати се, одбацити, избацити, на- 

бацати, пребацити, забацитл, узба- 

цити, бацити пустимичке, завитла- 

ти, хитити, врљати, турати, турити, 

истурити, трућити, (гађати 128), — 

а) праћка, праћа, пударка, пусти- 

мица. 
» 

656. — сложити, слагати, 

милати, гомилати, — стрпати, 
трпатл (2256а). 

наго- 

по- 

» 

657. — начичкати, чичкати. 

» 
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658. — разбацати, растурити, ра- 
стурати, расејати (273а), расути, 
разасути, расипати, растрвити, — 
разгрнути, разгртати. 

659. — рашчистити, 

вати, (уклонити 195). 
>» 

рашчишћа- 

660. — бости, бод, бодимице, у- 

бости, убод, избости, пробости, про- 

бадати, боцнути, боцати, боцкати, 

(625). ; 
» 

661. — бушити, бушотина, про- 
бушити, избушити, вртети, проврте- 

ти, прошупљити, —  изрешетати, 

прорешетати, — зумба. 

» 

652. — дупсти, дудјити, издупсти, 

издубити, издубљење, жлебити, иж- 

лебити, жлеб, изолучити, (дубок 
2228). 

ХД 

653. — пробити, пробијати, про- 

бој, провалитл, провала, проломи- 

ти, пролом, — продрети, продира- 

ти, продиран. 
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661. — копати, 

скопавати, поткопати, 

прокопати, прокопавати, 

ископавати, ровити, подрити, 

дривати, — кубикаш. 
» 

раскопати, ра- 
поткопавати, 

ископати, 
по- 

665. — рити, разрити, разривати, 

прерити, риљатл, чепркати. 
Х% 

666. — сећи, 

16886), отсећи, 

сеча, (горосеча 

отсецати, отсечак, 

исећи, исецати, исецкати, исечак, 

исек, пресећи, пресецати, пресек, 

просећи, просецати, посећи, усећи, 



усецати, засећи, засецати, опсећи, 

опсецати, расећи, расецати, потсе- 

ћи, потсецати, сецати, сецкати, на- 

сецкати, сасећи, сасецати, насећи, 

насецати, резати, одрезати, изреза- 

та, пререзати, одрезак, изрезак, 

прорезати, прорез, зарезати, заре- 

зотина, порезати, урезати, урез, 33- 

рез, — рабош, рабошити (14817), — 

обрезати, разрезати, подрезати, са- 

резати, срезати, нарезати, — рецка- 

ти, изрецкати, (рецкав 2208), — 

одрубити, подрубити, срубити, кре- 

сати, скресати, поткресати, поткре- 

сивати, окресати, откресати, отфи- 

карити, — порпти, распорити, ра- 

спарати, испорити, — крижати, ис- 

крижати, раскрижати, —- кришка. 

# 

667. — касапити, удити, разуди- 
ти, изудити. 

» 

668. — дељати, садељати, одеља- 

ти, дељкати. 
>» 

669. — тесати, отесати, истесати, 

стесати, с сатесати, —  клесати 
(17176). 

ж 

670. — стругати, стругнути, о- 

стругати, састругати, престругати, 
простругати (1592), — претестери- 
сати. 

Х 

671. — стрићи, острићи, постри- 

ћи, отстрићи, састрићи, престрићи, 

прострићи, потстрићи,  растрићи, 

стрицкати, штрицкати, —-  стриза, 

стризица. : 
# 

672. — зарубити, рубити, 

» 

заруб. 

673. — затупити, тупити, иступи- 
ти, с завратити (секиру), (туп 

22224). 
х 

674. — зашиљити, ушиљити, — 

зарезати, заоштрити (писаљку). 

» 

675. — оштрити, наоштрити, 320- 
штрити, изоштрити, навући, нама- 

сатити (1597), (оштар 2222, оштрач 

17197). 
>» 

676. — глодати, оглодати, изгло- 

дати, преглодати, — глабати, — а) 

лизати, лизнути, лазнути, олизати, 
полизати. 

+ 

677. — гристи, грискати, грицка- 

ти, одгристи, изгристи, нагристи, 

нагризати, подгристи, прегристл, 

загристи, угристи, угризак, огри- 

сти, огризине. 
ж 

678. — кидати, покидати, иски- 

дати, откинути, откидати, преки- 

нути, прекидати, раскинути, раски- 
дати, раскид, тргати, потргати, ра- 
стргнутл, растрзати, — а) брати, 

брање, убрати, узабрати, набрати, 

побрати, обрати. 
~ 

679. — цепати, поцепати, исцепа- 

ти, расцепити, прецепити, отцепи- 

ти, оцепити, процепити, исцепити, 

зацепити, цепкати, дерати, драти, 

подерати, подеротина, издерати, 

раздерати, раздирати, продерати, 

продеротана, продирати, продрети, 

дира, буцати, разбуцати, разбучи- 

ти (625), дрпати, дрпнути, издрпа- 

ти, (издрпан 18308), — а) цепати 

дрва, — цепало, заглавак. 
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680. — черупати, очерупати, раш- 
черупати, ишчерупати, чупати, ра- 
шчупати, очупати (783), чупкати, 

штрпкати, скупсти, оскупсти, перу- 
тати, перуљати, пипати, опипати. 

681. — раскупусати, — купусара. 

~ 

682. — ломити, сломити, саломи- 

ти, преломити, прелом, преламати, 

поломити, изломити, оломити, зало- 
мити, заломак, залом, разломити, 

одломити, (ломљив 1874д), крхати, 

кршити, скрхати, скршити, покрха- 
ти, покршати, прекршити, пребити, 

одбити, одбијати, обити, обијати, 

одвалити, оченути, очимкати, чим- 
кати. 

» 

683. — парати, опарати, распара- 

ти, порити, опоритл, распорити, — 

осути. 
х 

684. — расплести, расплетати. 
сз 

685. — крзати, окрзати (1874), 

— крзав. 
КУ 

686 — љуштити, ољуштити, ољу- 

штине, заљуштити, гулити, огули- 
ти, загулити, згулити, дерати, оде- 
рати, дерач, дрети, драти, одрети, 
здерати, макљати. 

» 

687. — грепсти, изгрепсти, загреп- 

сти, разгрепсти, огребати, огреботи- 

на, греботина, огребине, парати, за- 

парати. 
» 

688. — комадати, раскомадати, 

искомадати, испарчати, распарчати, 
распарчавати. 
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689 — дробити, дробљење (1874), 
издробити, раздробити, здробити, 

— надробити, —- мрвити, измрвити, 

смрвити, — трошити, строшити, ис- 

трошити, ситнити, иситнити, спршти- _ 

ти, скрушити, сакрушити, смрска- 

ти, размрскати, — млавити, смла- 

вити, смождити, згрувати, растући, 

раздрозгати, триншти, —  мељати, 

измељати, (гњечити 724). 
<Е 

690. — туцати, истуцати, стуца- 
ти, стући, истући, утући, тући, сту- 

пати, (ступа 1765), — грушити. 
ж 

691. — млети, самлети, (мељиво 

18398). 
зе 

692. — трти, трење, растрти, рас- 
тирати, сатрти, натрти, растрљати, 
— а) настругати, стругати, трти, 

натрти, (треница 1766а). 

693. — разбити, разбијати, обити, 

обијати, разлупати, полупати, олу- 

пати, олупина, распрснути, расцо- 
пати, разгрувати, крцати, скрцну- 
ти, — а) крњити, окрњити, открњи- 

ти, одбити, крњ, крњав, крњадак, 
крњага, хрбина. 

> 

694. — рушити (се), рушилац, 

рушевина, срушити, разрушити (се), 
порушити, разорити, разор, разо- 
ран, разоритељ, развалити, разва- 
лина, — разградити, — раскопати, 
(црквина 1055, покварити 322). 

Х 

695. — спалити (1900). 
Х 

696. — савити, свити, савијати, 

савитак, савијутак, превити, преви- 



јати, пресавити, пресавијати, савит- 
љив (1874д), — несавитљив, — у- 

вити, увијати, увитак, прегнути, 
прегибати, прегиб, прегибак, — пре- 

двостручити, пресамититим — а) 

смотати, мотати, скупити, — труба. 

=» 

697. — испружити, опружити, о- 
пружати. 

= 

698. — одвити, одвијати, одмота- 

ти, одмотавати, размотати, размо- 
тавати, развити, развијати, раши- 
рити, ширити, разастрети, разасти- 
рати, распрострети, распростирати, 
прострети, простирати, подастрети 
(714), разапети, разапињати. 

Х 

699. — подвити, подавити, подви- 

јати, подврнути, подвртати, поврну- 
ти, повртати, посувратити, суврати- 
ти, заврнути, завртати, завратити, 
завраћати, повратити, повраћати, 
узвратити, узвраћати, засукати, за- 
грнути, загртати, — зарозати, — а) 

изврнути, преврнути, преокренути 
(одело итд.). 

% 

700. —  спљоштити, 

(2220а), распљескати. 

Х 

701. — улубити, улупити. 

» 

спљескати 

702. — гужвати, изгужвати, згу- 
жвати, угужвати, — а) набрати, 

набирати, набор. 
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703. — исправити, исправљати, 
изгладити, изглачатл, (пеглати 

1833а). 

704. — затворити, затварати, за- 
творен, притворити, притварати, за- 
клопити, заклапати, приклопити, 
приклапати, заклипити, зашипити, 

запрети, запирати, прилупити, за- 
лупити, — треснути, — а) закљу- 

чати, забравити, (запушити 799), 

— 6) заднити, заднивати. 
» 

705. — отворити, отварати, отва- 

ризати, отворен, отшкринути, от- 

клопити, одапрети, — раскрилити, 

рашченути, — широм, ширимице, 

— а) обити, обијати, — 6) откљу- 

чати, откључавати. 
» 

706. — закопчати, закопчавати, 

скопчати, скопчавати, прикопчати, 

спетљати, спетљавати. 
» 

707. — откопчати, откопчавати, 

раскопчати, раскопчавати, отпучи- 
ти, распучити. 

к > 

708. — сукати, усукати, усукива- 

ти, пресукати. 
% 

709. — плести (1827), наплести, 

наплетати, доплести, доплетати, о- 
плести, оплетати, наплет, сплести, 
сплетати, преплести, преплетати, 
саплести, саплетати, уплести, упле- 
тати, исплести, —  плетер, чатма, 
(расплести 684). 

~ 

710. — мрсити, замрсити, смрси- 
ти, помрсити, заплести, испреплета- 
ти, — запетљати. 

Ж 

711. — размрсити, размршавати, 
размршивати, одмрсити, расправи- 
ти, расправљати, распетљати, рас- 
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петљавати, отпетљати, отпетљава- 
ти, раскласти, (расплести 684, че- 

шљати 450). 
С Ј 

712. — мешати, мешавина, поме-- 

шати, смешати (302), — смеша, 

смеса, примеса, — измешати, про- 

мешати, мешални (строј итд.), му- 

тити, размутити. 
» 

713. — мућкати, 

мућкати, смућкати. 
>» 

мућнути, про- 

7114. — бућкати, брчкати, — пљу- 

скати, испљускати. 

7115. — притегнути, притезати, у- 
тегнути, утезати, стегнути, стезати, 
— прикрутшти, —- а) затегнути, за- 

тезати. 

716. — олабавити, лабавити, по- 

пустити, попуштати. 
» 

717. — запети, запињати. 

~ Оз 

718. — одапети, одапињати. 

719. — навити, навијати. 

120. — расклопити, расклапатл, 

(склопити 736), расточити, раста. 

кати, разглобити, разглабати, — 
разградити, разграђивати, (раста- 
вити 730), — а) расклимати, рас- 

кламати, раскламитати, разглавити. 

721. — дирнути, дарнути, дира- 

ти, диркати, додирнути, додирива- 

ти, додир, додирни, такнути, таћи, 

тицати, дотаћи, дотицати, дотицати 
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се, пипнути, пипати, опипати, напи- 
пати, кључити, — окрзнутл, захва- 
тити, захватати, очешати, очешати 
се, окачити, — закачити. 

~ 

722. — трљати, трти, истрљати, 

истрти, протрљати, натрљати, утр- 

ти, (глачати 2226а), — а) убриса- 

ти, брисати (747), — прећи, прела- 
зитл. 

а 

728. — стезати, стегнути, стиска- 

ти, стискивати, стиснути, тискати, 

притиснути, притискивати, прити- 

сак, — приклештити, уклештити. 

>» 

124. — гњечити, гњецати, згње- 

чити, угњечити, нагњечити, изгње- 

чити, пригњечити, разгњечити, гња- 

вити, угњавити, смечити, мецати, 

умецати, намецати, смрескати, при- 

цврљити, приштинути (766), муља- 

ти, мождити, (млавити 683). 

~ 

725. — сабити, сабијати, набити, 

набијати, збити, збијати, табати, у- 

табати, потабати, тапкати, утапка- 

ти, потапкати, трти, потрти, поти- 

рати, тлачити, потлачити, — гази- 

ти, изгазити, разгазити (621). 

С 

126. —  подупрети, 

подупирач, подупорањ. 

» 

подупирати, 

127. — ударити, ударати, удар, 

ударац, лупати, лупити, слупати, 
излупати, куцати, куцнути, куцање, 
закуцати, чукати, чукнути, чврк- 
нути, бити, — а) погодити, погађа- 

ти, погодак, згодити (2104), — 0) 

промашити, промашати, промашај. 

А 



728. — гађати, гађање, хитац, ба- 

цити се, бацати се, (бацити 655), 

потегнути се. 

429, — саставити, састављати, са- 

ставак, спојити, спајати (302), сло- 

жити, слагати, (склопити 736). 

» 

730. — раставити, растављатл, 

раздвојити, раздвајати, делити, (рас- 

клопити 120), — скинути, скида- 

ти, смаћи, смицати. 

Ж 

731. — преградити, преграђивати, 
преграда (1726а), претинити, тин, 

претин. 
» 

732. — прикачити, закачити, за- 

квачити, квачило, спојка, (спојити 

129), придести, приденути, придева- 

ти, притврдити, закучити, — за- 

пети. 
» 

733. — откачити, откачивати, от- 

кучити. 
Ж 

7134. — везати, везивати, веза, све- 

зати, свезивати, свеза, завезати, за- 
везивати, завезак, завежљај, увеза- 
ти, увезивати, повезати, повезива- 
ти, привезати, привезивати, навеза- 
ти, навезивати, навезак, надовеза- 
ти, — спутати, спутити, спутавати, 
запетљати, запетљавати, заплести, 
заплетати, припети, припињати, — 
смрскати (кесу), — завитак, сви- 
так, — смотуљак, замотуљак, — 
чвор, узао, омча, петља, замка, ше- 
пут. 

+ 

7185. — одрешити, дрешити, раз- 
дрешити, одвезати, одвезивати, раз- 
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везати, развезивати, отпетљати, от- 

петљавати. 
~ 

736. — склопити, склапати, згло- 

бити, углобити, ужлебити, шипили- 

ти, ушипилити, шипило, — а) пре- 

клопити, преклапати (се). 

% 

737. —  приковати, прикивати, 
прикуцати, — прибости, прибадати. 

ж 

738. — отковати, откивати, — ску- 

цати (обруч с каце). 

+» 

739. — пришити, пришивати, за- 
шити, зашивати (18298). 

» 

740. — отшити, отшивати, раши- 

ти, рашивати, отпорити, отпарати, 

парати, распорити, распарати. 

» 

741. — прилепити, залепити, на- 

лепити, слепити, улепити, излепи- 

ти, облепити, лепити, лепак, леп, — 

гумарабика, — а) лемити, залеми- 

ти, лем, летовати, кавраисати, ка- 

вра, — заварити (17948в). 

» 

742. — одлепити, скинути, скида- 

ти, — одвалити, — а) одлемити. 

» 

743. — запечатити, — печат. 
ж 

744. — отпечатити, распечатити, 
» 

»% 

745. — чистити, очистити, почи- 

стити, ишчистити, прочистити, пре- 
чистити, (мести 141а, чист 18156, ђу- 

бре 1856, ђубровник 17536). 

• 
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746. — четкати, очеткати, иш- 

четкати, кефати, — а) пахати, па- 
јати, опахати, опајати, пајалица, — 

6) чибукати, ишчибукати, лупати, 
излупати, испрашити, (прашина 

221'в). 
хХ 

747. — брисати, обрисати, избри- 
сати (160), побрисати, убрисати, 

збрисати, отрти, отирати, утрти, — 

а) мести (145), помести, омести, за- 

мести, смести, измести, снажити, ки- 
дати, — 6) кртожити, кртог, закр- 

тожити, ђубрити, стрвити. 

х 

748. — рибати, рибање, орибати, 

изрибати, — а) стругати, оструга- 

ти, огрепсти. 
ж 

749. — истрести, истресати, отре- 

сти, отресати, стрести, стресати, тре- 
сти. 

« 

750. —  чешљати, ишчешљати, 

рашчешљати, прочешљати. 

» 

751. — гребенати, гребен, гребе- 
не, гаргати, — а) дрндати, издрн- 
дати, дрндар (18366), дрндало, пу- 

цати, пуцар, — маљица. 

~ 

752. — требити, 

бине, (бирати 885). 

»Х 

отребити, отре- 

753. — прати, опрати, испрати, 

испирати, пиркати, пропрати, про- 
пирати, спрати, спирати, — перило, 
пралиште, — плакати, исплакати, 
оплакати, ссплакати, сплакнути, 
плакнути, — сплачине, помије. 

+ 
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754. — примаћи, примицати, при- 
ближити, приближавати, прикучити, 

— приљубити. 
КУ 

755. — одмаћи, одмакнути, одми- 

цати, измаћи, измакнути, измица- 

ти, размаћи, размакнути, размица- 

ти, уклонити, уклањати, склонити, 

склањати, отклонити, отклањати, 

удаљити, удаљавати, одалечити, (у- 

даљити се 2266), — иставити (ло- 

нац), истављати, — отстранити, — 

отурити, (отрести се 492). 

» 

756. — помолити, помаљати, из- 

молити, (помолити се 2121), — а) 

изложити, излагати, истаћи, исти- 

цати, изнети, износити. 

>» 

757. — заклонити, заклањати, за- 

клон, заклонит (426). 

» 

758. — намотати, намотавати. 

~ 

759. — одмотати, одмотавати. 

+ 

760. — окружити, окруживати, 

опколити, опкољавати, опасати, 0о- 

пасивати. 

х 

761. — умотати, умотавати, замо- 

тати, замотавати, замотуљак, обмо- 

тати, омотати, омотавати, обвити, 

обвијатл, обавити, увити, увијати, 

увитак, завити, завијати, (повити 

1832г). 
» 

762. — спаковати, упаковати, па- 

ковати, — пакет, паклић, свежањ, 

бала, дењак, денчани, — а) отпа- 



ковати, отпакивати, испаковати, ис- 

пакивати, распаковати, распаки- 

вати. 
ж 

763. — поклопити, поклапати, — 

поклопац, поклоп, заклопац, за- 

клоп, капак, (затворити 104), — а) 

отклопити, отклапати. 

ж 

764. — покрити, покривати, пре- 
крити, прекривати, — застрети, за- 

стирати, стерати, — застор, засти- 

рач, — обложити, облагати, обло- 

га, — превући, превлачити, — а) 

открити, откривати, одастрети, ода- 
стирати, —  разголитити, разголи- 

ћавати. 
% 

765. — наслонити, наслањати, на- 

слон, прислонити, прислањати, — 

навалити, наваљивати, (наслањати 
се 1855). 

» 

766. — притиснути, притискива- 
ти, притисак, — отисак (198), — 

притеснити, приклештити, (стезати 
123). 

% 

767. — натаћи, натицати, устаћи, 

устицати, набити, набијати, натући, 

намаћи, намакнути, намицати. 

% 

768. — смаћи, смакнути, смица- 
ти, скинути, скидати. 

» 

769. — обући, облачити (18306), 

навући, навлачити, преобући, оде- 

нути, заоденути (се), преоденути, 

огрнути, огртати, заогрнути, пригр- 

нути, пригртати, пребацити, преба- 

5• 

цивати, — а) обути, обувати, (1814 

6), преобути, назути, назувати, — 

6) наденути, надевати. 
» 

7709. — свући, свлачити, скинути, 

скидати, — а) изути, изувати 

(18146). 
. »% 

711. — превући, превлачити, 

хХ 

172. — натоварити, товарити, пре- 

товарити, товарни, напртити, тере- 

тити. 
» 

733. — стоварити, истоварити, 0- 

товарити, скинути, скидати, смаћи, 
смицати, снимити, снимати, сврћи, 

свргнути, стурити, скачити, збаци- 

ти, сметнути, сметати, — палије 

(17816). 
» 

774. — подметнути, подметати, по- 

турити, потурати, —  подастрети 

(698). 
» 

715. — подвући, подвлачити, — 

а) извући, извлачити. 
» 

7176. навести, наводити. 

% 

177. — набости, набадатил, ната- 

ћи, натицати, набити, набијати. 

» 

778. — наврнути, навртати, — а) 
одврнути, одвртати, одвити, одви- 
јати. 

» 

7149. — намазати, мазати, мазну- 

ти, премазати, премазивати, зама- 

зати, замазивати, размазати, разма- 

зивати, измазати, замрљати, — а) 
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подмазати, подмазивати, — мазиво, 
мазивост, — мазалица, — уље, уља- 
ни, зеитин (1966), — усмолити се, 

усмољавање уља, — 6) омазати. 
% 

780. — посути, посипати, засути, 
засипати, насути, насипати, насип, 
полити, полевати, прелити, прели- 

вати, прелевати, залити, залевати 

(1664), —  кропити, покропити, 

шкропити, пошкропити, поросити, 

прскати, пренути, попрскати, испр- 
скати, упрскати, — штрцати, стрца- 
ти, стрцнути, штрцаљка (808), — 

потрусити, (сручити 804). 

=“ 

781. — запљуснути, 
вати. 

запљуски- 

= 

82. — уметнути, уметати, уме- 
так, уместити, — скрхати, (увућа 

7189). 
С 3 

783. — извадити, вадити, повади- 

ти, одвадити, навадити, извадак, из- 

вући, извлачити, ишчупати, чупа- 

ти (680), почупати, начупати, ис- 

тргнути, потргнути, потрзати, и- 

сукати, сукнути, — изглавити, — 

искупсти, скупсти, —- ископати (0- 

чи), избости (очи), — изадрети. 

хХ 

781. — избити, избијати, извали- 

ти, изваљивати, иставити, — исте- 
рати, истерпвати. 

«к 

785. — увозити, увести, (увоз 
1511). 

Ж 

786. — извозити, извести, (извоз 
1510). 

« 
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787. — унети, уносити, утовари- 
ти, утоваривати. 

" 

788. — изнети, износити, истова- 

рити, истоваривати. 

= 

789. — увући, увлачити, завући, 
завлачити, (уметнути 782). 

% 

7290. — извући, извлачити. 

= 

791. — убацити, убацивати, уту- 
рити, утурати. 

«ж 

792. — избацити, избацивати, ис- 
турити, истурати. 

= 

793. — увртети, увртати, заврте- 

ти, завртати, уврнути. 

« 

794. — извртети, одврнути, одвр- 

тати, одвити, одвијати, извити, из- 

вијати. 
+ 

795. — заденути, задести, заде- 
вати, затаћи, затакнути, затицати. 

ж 

796. — укуцати, закуцати, уко- 
вати, укивати, заковати, закивати, 
побити, побијати, побости, побада- 

ти, забости, забадати, забити, заби- 

јати, зарити, сјурити, ударити, уда- 

рати, забусати, затерати, утерати, 

сатерати, загнати, загонити, (при- 

куцати 7837). 
» 

797. — углавити, углављивати, 

заглавити, заглављивати, утврдити, 
утврђивати, учврстити, причврсти- 

ти, уклопити, уклапати. 



798. — утиснути, утискивати, — 
отиснути, отисак, (1400г, 1848). 

ж 

7199. — запушити, запушавати, 
запушач, зачепити, чеп, затиснути, 
затискивати, заптити, заптивати, 
зачкати, — шуперити, — а) отпу- 
штити, отчепити, — вадичеп, изво- 

јац. 
» 

800. — закопати, укопати, усади- 
ти, усађивати, (садити 1687), затр- 

пати, загрнути, загртати, зачепр- 

кати, 
» 

801. — ископати, ископавати, ис- 

копина, откопати, откопавати, — 
одгрнути, одгртати, изрити, ишче- 
пркати. | 

» 

802. — ишчачкати, прочачкати, 

прочкати, – чачкати, (чачкалица. 

1(69г). 

» 

803. — улити, улевати, налити, 

налевати, наливати, долити, долг- 
вати, прилити, прилевати, прилива- 
ти, лити, линути, левати, залити, 
уточити, наточити, токнути, точити, 
натакати, усути, усипати, насути, 
досути, досипати, присути, приси- 
пати, сипати, сунути, сасути, сали- 
ти, најурити, (пресути 813). 

: С3 

804. — излити, одлити, пролити, 

пролевати, одасути, отсути, одаси- 
пати, отсипати, просути, просипатп, 
изручити, источити, истакати, ото- 
чити, отакати, сручити, пљуснути, 
— пустити, пуштати. 

805. — прелити, преливати, пре- 
левати, разлити, преточити, прета- 
кати, расточити, растакати, преру- 
чити, пресути, пресипати, (натега 

17644). 
5 » 

806. — цедити, оцедити, оцедина. 

х 

807. — исцедити, цедити, ижети, 

ижимати, изажети, изажимати, оже- 

ти, ожимати, прежимати. 

+ 

808. — убризгати, убризгавати, 

уштрцати, уштрцавати, (штрцаљка, 

1854). 
» 

309. — сисати, исиса- 

вати. 

исисати, 

= 

810. — црпсти, црпати, црпење, 

црпање, исцрпсти, нацрпсти, поцрп- 

сти, — захитити, захитати, захва- 

тити, захватати, грабити. 

+ 

811. — потопити, потапати, умо- 

чити, умакати, замочити, замакати, 
загњурити, (потонути 1881). 

ж 

812. — удувати, надувати, — а) 

издувати. 
» 

813. — напунити, пунити, попу- 

нити, испунити, допунити, припу- 
нити, —  препунити, превршити, 
прелити, пресути, пресипати, — за- 
јазити (2113), пун (2246а). 

» 

814. — празнити, испразнити, ис- 
пражњивати. 
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815. — запремити, запремати, за- 

крчити, запречити, запрека, заузе- 
ти, заузимати, — а) рашчистити, 

раскрчити. 
С 3 

816. —  протурити, протурати, 

прометнути, прометати, прогурати, 
проврћи, — промолити, промаљати. 

% 

817. — провући, провлачити. 

818. — протерати, протеривати, 

протиснути, протискивати. 

хХ 

819. — просејати, прорешетати. 

де 

820. — процедити, цедити, цедило. 

хХ 

821. — провести, провозити, про- 

воз. 

ПСИХОЛОГИЈА И ЛОГИКА 

822. — осећање, осећај, осећати, 

осетити, осетљив, осетљивост, осе- 

тан, (психологија 893), чувство, 

примчив, примчивост, — гајити о- 

сећање, предати се, овладати, обу- 

зети, обузимати, прожети, спопасти, 

спопадати, — пренети на кога осе- 

ћање, (чуло 2118, саосећати 852, 

опхрван 826), дирнути, — а) нео- 

сетљив, неосетљивост, тврда срца, 

груб, грубост, огрубети (4406). 
- У 

828. — пријатан, пријатност, при- 
јати, годити, лагодити, лагодан, 

милити се (827), милина, дивота, 

— повољан (11а), погодан, подесан, 

удобан, удобност, поћудан, — сла- 

дак, сладост, сласт, драгост, (ужи- 

вати 830), —  милогласан, благо- 

гласан, мплозвучан, благозвучан, 

(удобан 425), — а) осладити се, 

усладити се, — острвити се (875). 
» 

824. — непријатан, непријатност 

(19), одвратан (855а), одуран, ога- 
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ван, гнусан, гнушати се, гадан, 

гад, огадити се, огадити, — отужан, 

дотужити, притужити, бљутав, су- 
вопаран, — горак, загорчати, догр- 

дети, дозлогрдети, — досадан (460), 

досадити се, (ратосиљати се 8116), 

додијати, дојадити, (дошло ми је 

да... 880а), дотежати, пресести, 

присести, —  нелагодан, нелагод- 

ност, — бости очи, парати уши, (0- 

чајавати 834), — 2) преко воље 

(8т4а). 

Х 

825. — сношљив, сношљивост, 

подношљив, — а) несносан, несно- 

шљив, несношљивост, неподнош- 

љив, неподношљивост, неиздржљив, 

неиздржљивост, догорети до нока- 

та, (ратосиљати се 87176). 

ж 

826. — бол, болети, болан, ах, — 

опхрван, — а) безболан, безбол- 

ност, 



827. — задовољство, задовољити 

се, задовољити, задовољан (З1а), 

милити се (823). 
% 

828. — допадати се, допасти се 

(854), свидети се, свиђати се, воле- 

ти, — љубитељ, љубитељка, — ра- 

до, радије, пре, задовољан, потаман, 

је ли чему, (претпостављати 994а), 

—- бацити око на што, замакнути 

за око. 
Х 

829. — негодовати, негодовање, 

манисати, незадовољан, незадовољ- 
ство, незадовољник, —  пробирач, 
—- роптати, гунђати, гунђало, — 

жалити, на жалост, на несрећу, по. 

несрећи, (дурити се 850). 
% 

830. — уживати, науживати се, 

уживање, (пријатан 823), сладити 

(се), наслађивати се, наслада, бо- 

говати, боговски, веселити се, про- 

веселити се, проводити се, провести 

се, провод, — разонодити се, разо- 

нода, (забављати се 173), — про- 

џмумбусити, — башкарити се, разба- 

шити се, разрахатити се, разузури- 

ти се, раскомотити се, распиштољи- 

ти се, распилавити се, — сладостра- 

стан, сладострашће, 

кз 

831. — страст, страстан, 
ност, страствен, страственост. 

х 

страс- 

832. — весео, веселост, веселити 

се, развеселити се, развеселити, обе- 
селити, овеселити, веселити, увесе- 
љавати, весељак, радостан, радост, 
рад, радовати се, радовање, обрадо- 
вати (се), разрадовати се, порадова- 

ти се, раздраган, раздраганост, раз- 

драгати, раздрагати се, ликовати, — 

расположен, расположити, располо- 

жити се, расположење, раскравити 

се, добре воље, одобровољити, одо- 

бровољити се, ведар, ведрина, — 

усхићен (840), усхићење, усхитити 

(се), усхићавати (се), — разгали- 

ти, грануло му је, мило му је, — 

жовијалан, — срећом, (радо 828), 

— а) нерадо, мрзи ме. 

Х 

833. — невесео, невеселост, сне- 

веселити се, оневеселити се, нерас- 
положен, нерасположење, онерас- 

положити, онерасположити се, зло- 
вољан, зловоља, озловољити се, мр- 
зовољан, мргодан, — погружен, по- 
груженост, снужден, снуждити се, 
суморан, суморност, туробан, поку- 
њити се, скуњити се, утући, утучен, 
утученост, убити, убијен, —- кисео, 

накриво насађен, — затрован, за- 

тровати. 

хХ 

834. — туга, тужан, туговати, ра- 

стужити се, жалост, жалостан, 0- 

жалошћен, ожалостити се, ожало- 

стити, ражалити се, ражалостити 

се, жалостити се, жалити, зажали- 

ти, ражалити, ражалостити, жао ми 

је, на жалост, жалибоже, камо сре- 

ћа, — јад, јадан, јадован, јадник, 

ојађен, ојадити, ојађеник, уцвели- 

ти, цвељати, цвелити, бол, — оча- 

јан, очајање, очај, очајник, — сета, 

сетан, нујан, чемеран, чемер, чеме- 

риковати, кукаван, кукавац, бедан, 

невољан, —  чама, чамотиња, — 

дирнути, дирљив, коснути се, при- 

мити к срцу, потрести, потресен, по- 

трес, стештати се, звај, — пасти у 

очајање, очајаватми, очајнички, (кло- 

ТЕ 



нути 8906),  неутешан, с безна- 

дан, безнадежан, (нада 879), — а) 

кајати се, кајање, покајати се, не 

моћи се искајати, накајати (се), — 

6) прежалити, преболети, прего- 

рети. 
ој 

835. — тешити се, утеха, налази- 

ти утеху, утешан, — тешто, (теши- 
ти 430). 

Ж 

836. — срећан, сретан, срећа, у- 
срећити, пресретан. 

ж 

837. — несрећан, несретан, несре- 

ћа, унесрећити, — а) помутити 

срећу. 
Х 

838. — блажен, блаженство. 

+ 

839. — одушевљење, одушевљен, 

одушевити се, одушевљавати се, о- 

душевити, загрејати се, опити се, 

опијати се, (полет 891). 

+ 

8410. — занос, заносан, усхићење 

(832), усхићен, усхитити се, усхи- 

тити, усхићавати (се), усхићеност, 

— а) занесењак, заносити се. 
72 

— равнодушан, равнодуш- 
хладан, охладити се, охлад- 

841. 
ност, 
нети. 

« 

812. — страх, страва, страховати, 
страшљив, страшљивост, страшљи- 
вац, страшљивица, страшити се, 
престрашити се, плашити се, упла- 
шити се, поплашити се, плашљив, 
плашив, плашљивост, плашивост, 

плашња, плашљивац, плашивац, 

плашљивица, плашивица, бојати 

72 

се, (не убојати се 7), бојазан, бо- 

јажљив, бојажљивост, прибојава- 
ти се, побојавати се, побојати се, 

стрепити, стрепња, препасти се, гро- 

зити се, гроза (855а), згрозити се, 

згражати се, престравити се, ужа- 

снути се, ужас, жацнути се, жаца- 

ти се, презати, презање, зепсти, 

зебња, зазирати, претрнути, пре- 

мрети, охладити се, потсекле му се 

ноге, убезекнути се, страх и тре- 

пет, пудљив, пудљивац, пудљиви- 

ца, кукавица, кукавички, кукавич- 

лук, малодушан, малодушност, сла- 

бодушан, слабодушност, мама, стри- 

на, клонута духом (8906), — а) 

плашити, поплашити, уплашити 

заплашити, расплашити, плашило, 

преплашен, страшити, застрашити, 

страшило, – страшан, страховит, 

страхотан, страхота, пудити, пре- 

пасти, престравити, ужас, ужасан, 

грозан, грозота, језив, језивост, — 

баук, (гнушати се 855а). 

« 

храброст, охра- 

осмелити 

843. — храбар, 

брити се, смео, смелост, 

се, одважан, одважност, одважити 
се (248), срчан, срчаност, кура- 
жан, кураж, куражити се, — јуна- 

чан, јунаштво, јуначити се, јунак, 

неустрашљив, неустрашив, неустра- 
шљивост, неустрашивост, — дрзак, 

дрзовит, дрскост, зорити се, не пре- 

зати, — смети, слободан, слобода, 

— мушки, небојша, херој, — само- 
поуздање. 

% 

844. — брига, брижан, забринут, 
бринути се, бринути, забринути се, 

бацити у бригу, — не бери бригу, 

—- имати на врату, притискивати, 



тиштати, главобоља, скрбити се, 

скрб, — раздертити се, дерт, раска- 
рити се, — замислити се, замиш- 
љен, замишљеност, — а) безбри- 

жан, безбрижност, нехатан, нехат- 

ност, не хајати, нехајан, нехај, не- 
маран, немарност (241а), не мари- 

ти, немати ни хабера, рахат, — све- 
једно, (спокојан 846). 

х 

845. — узбуђење, узбуђај, узбу- 
дити се, узбуђен, узбудити, узбуна, 

узрујати се, узрујан, узрујаност, 
узрујати, успламтети, узнемирити 
се, узнемирен, узнемиреност, узне- 
мирити, немиран, усплахирити се, 
усплахирен, узверати се, (збуњен 

9бба), неспокојство, неспокојан, бе- 

спокојан, беспокојност, обеспокоји- 

ти, обеспокојавати, обеспокојава- 

јући, —- запрепастити се, запре- 

пашћење (963), — грозничав, гро- 

зничавост, нервозан, нервоза, — 
афекат, — трема. 

ж 

846. — спокојство, спокојан, у- 

спокојити, мир (49), мирноћа, ми- 

ран, умирити се, умирити, смирити 

се, дахнути душом, лакнути, од- 

лакнути, олакшање, хладнокрван, 

хладнокрвност, тих, стишати се, 

тишкати, (савладати се ЗТ3г), — 

а) дати одушке. 
» 

8417. — стрпљење, стрпљив, стр- 

пети се, — а) нестрпљив, нестрпље- 

ње, нестрпљивост, — запетост, — 

једва чекати, да искочи из коже. 

» 

848. — гнев, гневити се, разгне- 

вити се, гневан, јарост, разјарити 

се, разјарен, јаростан, срџба, срд- 

ња, срдити се, расрдити се, срдит, 
љутња, љутина, љутити се, наљу- 
тити се, разљутити се, изљутити 
се, љутнути се, љут, љутит, нао- 
штрити се, жестити се, ражестити 
се, жестина, горопадити се, разго- 
ропадити се, горопадан, горопад, 
дурнути се, дрнути се, беснети, бе- 

сан, бес, беснило, побеснети, разбе- 

снети се, бесомучан, ускипети, пре- 

кипети, распомамити се, планути, 
праснути, (праскати 100), — раз- 

дражен, раздражење, дражити, раз- 
дражити (се), — а) одљутити се, 

отсрдити се, одобровољити се, — 

ублажити, 
ж 

849. — пргав, пргавост, пргавко, 
пргавштина, пршљив, прзница. 

(500), напрасит, напраситост, пла- 

ховит, дурновит, дрновит, дрнован, 

дурљив, љутица, џандрљив, нам- 

ћор, џенабет, наџак, наџагбаба, о- 

штроконђа, роспија, аспида, раз- 

дражљив, раздражљивост, прек, 

(осоран 43да), — а) доброћудан, 

доброћудност, добричина, кротак, 

кроткост, благ, благост (440), тих. 

зе 

850. — дурити се, 

надути се, дувати, духати, бурити 
се, набурити се, пућити се, напу- 

ћити се, (усићити се 888а), фрча- 
ти, рогушитп се, нарогушити се, 
кострешити се, накострешити се, 
ремежити се, наремежити се, (мр- 

штити се 96, негодовати 829). 

% 

851. — једити се, озлоједити 

(се), наједити се, јести се, појести | 

се, јед, једак, јеткост, кидати се, 

гристи се, секирати (се), насекира+ 

надурити се, 

(5 



ти (се), — накрај срца, (осетљив 

4б1а). 
ж 

852. — саосећати, саосећање, сао- 

сећајан, осећајан, осећајност (822), 

осгтљив, осетљивост, —  срдачан, 
срдачност, свесрдно, усрдан, усрд- 
ност, усрђе, — сућут, — сентимен- 

талан, сентименталност, —  разне- 
жити се, — а) безосећајан, безосе- 

ћајност, груб, грубост, огрубети, 

цинизам, циник. 
> 

853. — сажалити се, сажаљевати, 

сажаљавати, сажаљење, сажаљив, 

жалостив, жалити, ражалити се, — 

смиловати се, самилост, милост, 

милостив, умилостивити, милоср- 

дан, милосрђе, жалити, саучешће, 

— човечан, човечност, — ганути, 

ганут, ганутљив, гануће, тронути, 

тронут, тронуће, болећив, — текну- 

ти, — а) немилосрдан, немилоср- 

ђе, немилостив, — неумољив, — 

бездушан, бездушност, бездушник, 

немати срца, неумитан, окрут, окру- 

тан, — немилице, непоштедно. 
~ 

8514. — љубав, љубити, — заљу- 

бити се, заљубљен, заљубљеност, 

— љубимац, љубимица, љубимче, 

љубавник, љубавница, љубазник, 

љубазница, љубакање, волети, за- 

волети, најволети, миловати, зами- 

ловати, омилети, омилити, мио, ми- 

лост, милошта, миљеник, миљени- 

ца, милосник, милосница, — пази- 

ти се, запазити, марити, хајати, 

гледати, загледати се, зацопати се, 

— обожавати, обожавалац, — беге- 

нисати, допасти се, допадати се 

(828), — ашиковати, ашик, драг, 

предраг, драги, драган, драга, дра- 

74. 

гана, јаран, јарич, јараница, — 
швалер, швалерка, дилбер, — =) 

човекољубив, човекољубац, чове- 

кољубље. 
ж 

855. — мржња, мрзост, мрзети, 

омрзнути, (омразити 505), замрзну- 

ти, намрзнути, мрзак, човекомрзац, 

мизантроп, пизма, киван, врчати, 

фрчати, имати зуб на кога, не трпе- 

ти, гледати попреко, — злопамти- 

ло, — бити три у оку, немилост 

(8566), — а) гнушати се, гнусити 

се, гнусан (824), гнусоба, гнушање, 

—- грозити се, гроза (842), — гади- 

ти се, згадити се, гађење, одвратан, 

одвратност, одбијати, недраг, не- 

мио, — огорчити се, огорчен, огор- 

чење, горчина, — 96) злоба, злоћа, 

злобан, злобити, зао (1000), про- 

злити се, — злурад, злорад, злура- 

дост, — жучан, жучност, — зло- 

памтило, — светити се, ненавиде- 

ти, (завист 861), —  в) незлобив, 

незлобивост. 
ж 

856. — наклоност, наклоњен, бла- 

гонаклон, благонаклоност, (љуба- 

зан 439), нагињати, —  навијати, 

навијач, (пријатељ 1160), — а) 

омиљен, омиљеност, прирастао за 

срце, —- освојити, освајати (392), 
умиљат (434), — 6) ненаклоњен, 

охладнети, — немилост, (замери- 

ти се 4644). 
% 

857. — оданост, одан, веран, вер- 

ност, — поуздан, сигуран, опробан, 

— лојалан, лојалност, (предан 

246), — а) неверан, неверност, ве- 

роломан. 



858. — поштовати, 

штовати, штовање, пошта, пошто- 

валац, штовалац, уважавати, ува.- 

жен, уважење, ценити, цењен, (ча- 

стати 448), — а) углед, угледан, 

виђен, цењен, висока личност, 

крупна личност, звучно име, ужи- 

вати добар глас, — популаран, по- 

пуларност, (признат 343), — 9) 

пијетет, —- в) изиграти се. 

> 

поштовање, 

859. — презирати, презрети, пре- 
зирање, презир, — омаловажавати, 
потцењивати, не зарезивати, бага- 
телисати, (осуђивати 1016), — а) 

вајни, (сраман 1000). 

Х 

850. — дивити се, дивљење, 060- 

жавати, обожавање. 

» 

861. — завист, завидети, позави- 

дети, завидљив, завидљивац, за- 

видник, завидљивица, —  пакост, 

пакостан, пакостити, (напакостити 

515), пакосник, злоба, злобан, зло- 

бити, (ненавидети 8556). 

х 

862. — ' љубомора, љубоморан, 

љубоморност, — суревњив, сурев- 
њивост. ; 

% 

863. — стид, стидетл се, застиде- 

ти се, постидети се, стидан, пости- 

дан, стидљив, стидљивост, стидно- 

ћа, срам, срамити се, срамежљив, 

срамежљивост, зазор, зазоран, — 

а) бестидан, бесраман, бестидност, 

бесрамност, — 6) посрамити. 

КЈ 

864. — скроман, скромност, сне- 

"бивати се, снебити се, снебивљив, 

устручавати се, туљити се, либити 

се, жапати се, жапнути се, ужапну- 

ти се, — образан, — а) преподо- 

бити се, упреподобити се. 

Х 

865. — дрзак, дрзовит, дрскост, 

продрзљив, продрзљивост, безобра- 

зан, безобразник, безобразност, бе- 

зобразлук, обезобразити се, избезо- 

бразити се, безочан, безочник, бе- 

зочница, безочност, безоштво, — 

наметљив (396), наметљивац, на- 

метљивост, налетљив, налетљивац, 

налетљивост, (самопоуздање 872). 
КУ 

866. — самољубље, самољубац, 
самољуодив, самољубивост, себичан, 

себичност (1014), — а) занемарити 

се, испустити се. 
Х 

867. — понос, поносан, поносити 

·_ се, дика, дичити се, (горд 62). 
Ка 

868. — частољубље, частољубив, 
частољубивост. 

» 

869. — славољубље, славољубив, 
славољубивост. 

Ж 

870. — сујета, сујетан. 

» 

871. —  уображен, уображеност 
(62), — а) скроман, скромност 

(63). 
жЖ 

872. — самопоуздање, самопоуз- 
дан. 

жЖ 

873. — воља, по својој вољи, до 

миле воље, драге воље, драговољ- 

но, добровољно, добровољан, во- 

љан, вољно, — благоволети, (изво- 

то 



лети 439), својевољно, произвољан, 

— хтети, хотимице, хотимичан, на- 

влаш, нахвалице, навалице, нахва- 

личан (880), — а) индиферентан, 

што му драго, — 6) нехотице, не- 

хотично, нехотичан, невољно, не- 

вољан, — отети се, омаћи се, — 

в) нагон, нагонски, инстинкт, ин- 

стинктивно, — г) савладати се, са- 

влађивати се, обуздати се, обузда- 

вати се. 
+ 

874. — склоност, склон, наги- 

њати, настројен, настројење, — по- 

годан, подобан, — а) преко воље, 

без воље (8244), — непогодан, не- 

подобан. 
+ 

875. — прохтев, прохтети се, ћеф, 

праснути (ћеф), —  Ћуд, ћудљив, 
ћудљивост, хир, хировит, наспети, 

припирити, —- разрачити се, изво- 

левати, — силодрцан, — осладити 

се (823а), — самовољан, самово- 

ља, самовољник, самосион, (жеља 

817). 
зе 

876. — искушење, кушати, куш- 
ња, кушач, — довести у искушење. 

» 

877. — жеља, жива жеља, желе- 

ти, жељковати, прижељкивати, за- 

желети, зажелети се, пожелети, у- 

желети се, жељан, жељно, — поже- 

љан, завидан, — жудети, жудња, 

жудан, — пожуда, пожудан, по- 

жудност, —  чезнути, чезнутљив, 

чежња, чежњив, — жедан, погину- 

ти за чим, (прохтев 815), — а) по- 

хлепан, похлепност, похлепа, по- 

хлапан, похлапност, — похота, по- 

хотљив, похотљивост, — лаком, ла- 

комост, лакомство, лакомити се, 
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полакомити се, слакомити се, — 
—— облизивати се, — хамишан, по- 

пашан, (грамжљив 1417, себичан 

1014), — 6) ратосиљати се, (не- 

сношљив 825а). 

» 

878. — тежња, тежити, стремити, 

стремљење, — пуцати на што, — 
идеал, идеалан, идеалисати, идеа- 
лист — а) прозаничан, прозаич- 

ност. 
ж 

379. — нада, над, надежда, на- 
дати се, полагати наду, (давати 

наде 431), уфати се, дако, — обе- 

ћавати (много), (уздати се 944, 

разочарати се 964, очајање 834), — 

а) очекивати, очекивање. 

~ 

880. — намера, намеравати, на- 

мерити, намеран, намерно, (нахва- 

лице 873), смерати, наумити, нау- 

ман, уман, намислити, намисао, ми- 
нака- слити, канити (220), накан, 

на, накастити, — уговарати, — ре- 

шен, решеност, готов, готовост, во- 

љан, хоћак, оран, — план, кроји- 

ти план, ковати план, сковати 

план, сновати, — програм, — днев- 

ни ред, — а) носити се мишљу, по- 

мишљати, дошло ми је да... (оду- 

стати 226). 
» 

881. — циљ, циљати (23576), 

ићи на што, ићи за чим, — ради, 

поради, да би, — чему, нашто, — 

сврха, смер, смерница, — мета, 

правац, (средство 2355), — а) 

бесциљан, бесциљност, беспредме- 

тан (953), — 6) наопако, наопач- 

ке, натрашке. 



882. — наменити, намења, наме- 

њивати, одредити, одређивати, — 

посветити, посвета, — за. 
х 

883. — побуда, побуђен, побуди- 

ти (2351а), — повод, — разлог 

(2352), — руководити. 
«ж 

884. — одлука, донети одлуку, 

одлучити (се), — одлучан, одлуч- 

ност, решити (се), решење, решен, 

решеност, доконати, наканити се, 

(смислити 952, определити се 220), 

— а) зарећи се, зарицати се, закле- 

ти се, заклињати се, заверити се, 

заветовати се, завет. 
ж 

885. — изабрати, избрати, изби- 

рати, бирати, пробрати, пробирати, 

избор, бирање, пребрати, пребира- 
ти, пробирач, одабрати, одабирати, 

— обирак, (требити 752, претпо- 
стављати 994а), —- а) насумце. 

» 

886. — поколебати се, колебљив, 

(колебати се 221, превртљив 889), 

— а) непоколебљив, непоколедљи- 

вост, чврст, челичан, очеличити 

(З3а). 
Ж 

887. — оклевати, оклевање, окле- 

вало, скањивати се, скањерати се, 

затезати се, устезати се, предоми::- 

љати се, ломити се, недоумица, -— 

неодлучан, неодлучност,  нереш- 

љив, нерешљивост. 

« 

888. — упоран, упорност, — истра- 
јан, истрајност, —  непопустљив, 
непопустљивост, жилав, жилавост, 
(сталан 227), — а) јогунаст, јогун- 

ство, јогуница, јогунити се, узјогу- 

нити се (235), тврдоглав, тврдогла- 

вост, тврдоглавство, бандоглав, бан- 

доглавост, задрт (235), заинатити 

се, усићити се, — грчевито. 

+ 

889. — превртљив, превртљивост, 
превртљивац, превртљивица, неста- 
лан, несталност, (сталан 227), не- 

постојан, непостојаност, — недосле- 

дан, недоследност, —  шеврдати, 

(предомислити се 223, поколебати 

се 886). 
» 

890. — енергија, енергичан, — 
бујан, бујност, жар, жестина, же- 

сток, жустар (60), ватрен, ватре- 

ност, бодар, бадар, крепак, креп- 

кост, снажан, моћан, силан, си- 

ловит, неодољив, плаховит, плах, 

буран, — а) бес, бесан, обест, обе- 

стан, побеснети, помама, помаман, 

помамити, помамити се, судрнут, 

згранути се, — 6) слаб, сладачак, 

слаботиња, слабић, слапчина, сла- 

бост, немоћан, немоћ, слабомоћан, 

нејак, мек, мекушан, мекушац, ме- 

куштво, малодушан, малодушност, 

лабав, лабавост, бесилан, млак, 

млакоња, млитоња, шоња, шоњав, 

смољав, смоља, шврћа, шуша, — 

клонути духом (842), клонути, кло- 

нулост, скрушен, — в) зачмао, зач- 

малост, учмао, учмалост. 

ж 

891. — полет, пун полета, (оду- 

шевљење 839), — замах. 

+ 

892. — свест, свестан, самосвест, 

освестити се, доћи к себи, разабра- 

ти се, разбирати се, — а) несве- 

стан, несвесност, —- бунило, занос. 

+ 
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893. — дух, душа, духовни, ду- 

шевни, — психа, психологија. 
= 

894. — интелект, интелектуалан. 

>» 

895. — опазити, опажати, опажа. 

ње, опаска, приметити, примећива- 

ти, приметан (2121), запазити, га- 

пажање, оучити, оучљив, смотритк, 

видети, видљив, видљивост, увиде- 

ти, увиђати, осетити, осетан (378), 

— а) неприметан, невидљив, невид- 

љивост. 
ЈЕ 

896. — падати у очи, пасти у о- 
чи, упадљив, упадљивост, видети 

се, познавати се, огледати се. 

897. — утисак, упечатак, дојам, 

дојмити се, — а) изглед, изгледа- 
ти, чинити се, прилика, по свој при- 

лици. 
» 

898. — пажња, пажљив, пажљи- 

вост, обратити пажњу, правући па- 

жњу, пазити, припазити, позор (45), 

позоран, позорност, —  мотрити, 
меркати, — пратити, — а) одврати- 

ти пажњу, одвраћати пажњу. 

» 

899. — присебан, присебност, при- 

бран, прибраност, прибрати се, при- 

брати мисли. 
» 

900. — непажљив, непажљивост, 

непажња, расејан, расејаност, рас- 

тројен, растројеност, — а) збуњен, 

збунљив, збунити се, забунити се, 

збунити, збуњивати, забунити, за- 

буна, бунити, (уздудити се 845), 

смести се, помести, пометња, спле- 
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сти се, сплетен, брзоплет, безглав, 
безглавост, сметењак, —  узврдати 
се, ушукутрити (се), ушепртљити 

(се), шепртљити, шепртља, (шам- 

шула 912), заврзан, — 6) занесен 

(393), занесењак, занети се, — за- 

дубити се (952). 
» 

901. — повући се у себе, блану- 
ти се. 

902. — памћење, памтити, памт- 

љив, упамтити, запамтити, утувити, 
тувити, (злопамтало 855), — а) на- 

памет, наизуст (171). — 

Х 

903. — сетити се, сећати се, при- 

сетити се, сећање, опоменути се, о- 
помињати се, пасти на ум, пасти на 
памет, успомена, спомен, — а) на- 
врх језика, — 6) споменица, споме- 

ник (2004е). 
» 

904. — заборавити, заборављати, 

поборавити, позаборављати, забо- 

рав, предати забораву, забораван, 

заборавност, сметнути с ума, — а) 

незабораван, непзгладљив. 

ж 

905. — претстава, претставити. 

Ж 

906. — машта, маштати, машта- 

ње, замислити, замишљати, уобра- 

зити, уображавати, уобразиља, фан- 

тазија, — сањати, снивати, сањарни- 

ја, — сањалица, сањало, — прене- 

ти се (у мислима), унети се (9527, 

(бајка 1130). 
» 

907. — разум, разуман, ум, уман, 

умни, памет, паметан, велеуман, 

мудар, премудри, мудрост, мудрац, 



разборит, разборитост, — увиђаван, 
увиђавност, промућуран, промућур- 

ност, —- а) опаметити се, опамети- 

ти, умудрити се, умудрити, дозвати 

се памети, тргнути се, усаветовати 

се, — 6) мудровати, мудрица. 
> 

908. — паметан, разложит, разло- 
жан, језгровит — а) бесмислен, 

бесмисленост, бесмислица, несма- 

слен, неразуман, глупост (919а), — 

6) заслепљен, заслепљеност, заћо- 

рити. 
КУ 

909. — будаласт, будала, побуда- 

лити, шашав, шашавост, пошаша- 

вети, слабоуман (2156), слабоум- 

ље, малоуман, шупљоглав, бедаст, 

бедак, бенаст, бена, бенав, бенавост, 

туњав, туњавост, ћакнут, ћЋалов, 

шувртан, луцкаст, сулуд, сулудаст, 

сакалудаст, сакалуда, суклата, су- 

млата, безразложан, нерасудан, не- 
расудност, неурачунљив, неурачун- 

љивост (1322), неубројив, неубро- 

јивост, неразборит, безјак, врана му 

мозак попила, мућурла, (непроми- 

шљен 46). 
» 

910. — луд, лудак, луда, лудост, 

лудило, полудети, лудети, излуде- 

ти, махнит, манит, махнитост, су- 

махнут, сумахнутост, помахнитати, 

безуман, безумље, безумник, избе- 

зумити се, померити памећу, помра- 

чење ума, шенути, пошенути, умо- 

болан, бес, бесомучан, бесан, бесни- 

ло, бесноћа, бесуља, помамити (се), 

помама, помаман (2156). 
» 

911. — бистар, бистрина, бистро- 

ћа, бистроуман, оштроуман, оштро- 
умље, оштроумност, проницљив, 

проницљивост, проницав, проница- 

вост (915), дубокоуман, дубок, до- 

сетљив, досетљивост, домишљат, до- 

мишљан, — а) даровит, даровитост, 

дар, обдарен, обдареност, жица, та- 

лент, — геније, — 6) духовит, ду- 

ховитост, дух, —  в) недуховит, 

— неслан, неукусан, (нескладан 

1033а). Е 
+ 

912. — глуп, глупав, приглуп, 

глупост, глупавост, глупак, глупан, 

оглупети, оглупавети, заглупити, 

туп, тупав, тупан, тупоглав, отупа- 

вети, недотупаван, ограничен, огра- 

ниченост, шупљоглав, празноглав, 

плиткоуман, плитак, дедак, блена, 

блесав, блесавост, блесан, брљив, 

буква, букван, звекан, мамлаз, зев- 

зек, шмокљан, шамшула, (шепртља 

90да), зврндов, тикван, ргљов, слу- 

та, склата, суклата, тртов, — а) из- 

лапети, излапео, излапелост. 

% 

913. — умешан, умешност, уме- 
ти, вешт, вештак, вештачки, вешти- 

на, извештити се, увештити се, из- 

радити се, — способан, способност, 
вичан, печен, спретан, — практи- 
чан, практичност, —  мајсторија, 

мајсторски, мајстор, — а) неуме- 
шан, неумешност, невешт, невешти- 

на, (неизвежбан 244), незграпан 

(76), неспособан, неспособност, не- 

практичан, непрактичност, (крут 

259а). 
% 

914. — логика, логичан, логично. 

+ 

915. — разумети, разумевати, ра- 
зумевање, схватити, схватање, пој- 
мити, појимати, појимање, разабра- 
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ти, разабирати, — прозрети, прози- 

рати (935), прогледати, проникну- 

ти, проницати, (проницав 911), — 

пречистити појмове. 

« 

916. — разумљив, 

схватљив, схватљивост, 

појаман, појамно, поњатан, — ја- 

сан, јасноћа, јасност, разговетан, 

разговетност, начисто, извести начи- 

сто, (изричан 337), — а) неразум- 
љив, неразумљивост, несхватљив, 

непојмљив, непојаман, непоњатан, 

нејасан, неразговетан, магловит, — 

замршен, заплетен, заплет, — 6) 

неспоразум, неразумевање, несхва- 

тање. 

разумљивост, 

појмљив, 

хж 

917. — објаснити, објашњавати, 

објашњив, објашњење, разјаснити, 

расветлити, растумачити, тумачити, 
протумачити, истумачити, тумаче- 
ње, тумач (11256), толковати, — 

изложити, излагати, разлагати, ра- 
зложити, (разлог 2352), разумити, 
разумљивати, — претставлти, прет- 

стављати, — а) необјашњив, необ- 
јашњивост, — 6) изврнути, извр- 

тати, искренути, искретати (322). 

» 

918. — појам, (пречистити појмо- 
зе 915). 

Х% 

919. — смисао, значење, значити, 

претстављати, — дух, — буквалан, 

— преносни смисао, — а) бесми- 

слен, с бесмисленост, бесмислица, 

празан, празнина (908а), — 6) дво- 

смислен, двосмисленост, двосмисли- 

ца, — в) наопак, посувраћен, посу- 

враћеност. 

80 

920. — расправљати, расправи- 
ти, расправа, претресати, (питање 

953). 
% 

921. — чудити се, чуђење, зачу- 

дити се, ишчуђавати се, начудити 
се, чудан, чудноват, чудо, чудила, 
чудовиште, — удивљавати се, уди- 
вити се, задивити се, (изненађење 

963, обичан 2337). 
% 

922. — знати, знање, знан, зна- 

лац, зналачки, познавати, познава- 

ње, познавалац, разумевати се у че- 

му, — обавештен, свестан, свезна- 

јући, — упућен, посвећен, натучен, 

— пратити, — спознати, спознаја, 

—- отворити коме очи, (напамет 

о0га), — а) незнање, незналица, 

неук, неукост, необавештен, необа- 

вештеност, неупућен, — 6) чинити 

се невешт. 
з 

923. — познат, чувен, гласит, 

гласан, гласовит, на гласу, глас, 

прочути се (1146), рашчути се, ра- 

ширити се, ширити се, пући, — сла- 
ва, славан (433), — истаћи се, ис- 

такнут, истицати се, (признат 343), 
— а) злогласан, озлоглашен, озло- 

гласити, извикати, извикан, — 6) 

распознати, распознавати, разазна- 

ти, (разликовати 992), — в) непо- 

знат, незнан, нечувен, невиђен, нов 

(300), — загонетан, загонетка, тај- 

на (1146ба), проблем, питање, (ши- 

фра 160), — г) показивати, пока- 

зати, значити, бити знак, укази- 

вати. 
+ 

924. — дознати, сазнати, сазнање, 

познати, чути, дочути, докучити, 

начути, разабрати, разабирати, на- 



њушити, прокопкати, прокљувати, 

проптати, (њушкати 931), — а) не- 

докучљив, недостижан, (кушати 

358а), — 6) обавестити се, обаве- 
штавати се. 

» 

925. — искусити, искуство, иску- 

сан, — а) спреман, спремност, спре- 

ма, — стручан, стручност, струч- 

њак, — 6) неискусан, неискусност, 

почетник, почетница, полетарац. 

> 

926. — податак. 
~ 

927. — наука, научни, научник, 
научњак, знаност, знанствен, — а- 

кадемија наука, академик, — при- 

родне науке, природопис, природ- 

њак, — а) надриучењак, надри- 

књига, — сваштар, сваштарство, — 

шарлатан, — 6) полутан, полутан- 
ство. 

% 

928. — интересовати се, запнтере- 

совати се, интересовање, интерес, 
занимати, — пратити (898), — ра- 
дознао, радозналост, љубопитљив, 

љубопитан, љуболлтство, знатиже- 

љан, зналичан, зведљив, копкати, 
— интересантан, (занимљив 1173), 

— а) равнодушан, равнодушност, 
индиферентан, —  неинтересантан, 

—- 6) досадан, досада, сувопаран, 
(отрцан 299). 

» 

929. — учити, учен, велеучен, у- 

ченост, учеван (171), — упознати 

(се). | 
» 

930. — проучавати, проучавање, 
проучити, студирати (171), испити- 

вати, испитивање, испитати, — раз- 
мотрити, разматрати (952). 

6, Систематски речник 

931. — истраживати, истражива- 

ње, истраживач, тражити, потражи- 

ти, претражити, трагати, истрага, 

извидети, извиђати, испитати, испи- 

тивати, —  претресати, претрести, 
претрес, пребискати, преглед, пре- 
гледати, (преметачина 1322), — пи- 

пати, — претурати, претурити, цу- 

њати, — њушкати, њушкало, њух 
(924), — а) неиспитан. 

» 

932. — пробати, проба, пробни, 

опробати, покус, 

кушач, искушати, 
глед, огледни, опит, — 
пулс, (проверити 937). 

Х 

покусни, кушати, 

прокушати, о- 
опипати 

933. — пронаћи, проналазити, 

проналазак, проналазач, наћи (210), 

налазити, налазак, налазач, изна- 

ћи, изналазач, находити, ући у 

траг, открити, откривати, откриће, 
— изумети, изумевати, изум, изми- 

слити, — еурека. 
» 

934. — решити, решавати, реше- 

ње, — решљив, — нерешљив, — по- 
годити, погађати, — а) нагађати. 

Х 

935. — прозрети, прозирати, про- 

видети, провидан (915). 
» 

936. — увидети, увиђати, увиђа- 

ван, (неувиђаван 948), уверити се, 

(уверити 949), осведочити се, —— а) 

очевидан, очевидно, очевидност, о- 
чигледан, очигледно, очигледност, 

очит, очито. 
» 

937. — проверити, проверавати, 

— утврдити, наћи, налаз, —- осве- 

штан, (пробати 932, тачан 988). 
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938. — показати, показивати. 
ЈЕ 

939. — известити (365). 
» 

940, — прогласити, проглашава- 

ти, проглас (339). 
> 

941. — питати (358), 
Кз 

942. — веровати, веровање, вера, 
поверовати, — веродостојан, — ве- 

роватан, вероватноћа, вероватно, — 

уверење, стећи уверење, уверен, у- 

беђење, убеђен, сигуран, — прими- 

ти за готово, — ваљда, (можда 

2323), — а) невероватан, невероват- 

ноћа, невероватност, —  неверица, 

— баснослован. 
х 

943. — поверење, задобити пове- 

рење, поверљив, поверљивост, вера, 

поверовати, повереник, — поуздан, 

— а) неповерљив, неповерљивост, 

неповерење, маловеран, неверан, —- 

6) лаковеран, лаковерност, — непо- 

дозрив, неподозривост, — наиван, 

наивност. 
+ 

944. — уздати се, поуздати се, по- 

уздање, уздање, узданица (879), — 

ослонити се, ослањати се, ослонац 

(422), — рачунати на... — а) по- 

уздан (227), сигуран, — 6) непоуз- 

дан, несигуран. 
Х 

945. — сумњати, сумња, посумња- 

ти, сумњив, двојити, двојба, двојбен, 

двоумитл, двоумица, — а) несум- 

њив, несумњиво, — неоспорно. 
; 

946. — подозревати, подозревање, 

подозрење, подозрив, подозривост, 
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сумњати, посумњати, осумњичити, 

сумњичити, — сумњив. подозрив. 

х 

947. — слутити, слутња, наслутп- 

ти, наслућивати, — злослутан, зло- 

слут, птица злослутница, злогук, — 

предосећати, предосећање. 

х; 

948. — уобразити, уображење, у- 

ображен (2317а), уображавати, у- 

мишљати, умишљен, тлапња, увр- 

тети себи у главу, — предрасуда, 

предубеђење, заблуда (262), — не- 

увиђаван, — затуцан. 
ж 

949. — уверити, уверавати, убе- 
дити, убеђивати, убедљив, (уверити 

се 936), — а) разуверити, — 6) по- 

колебати. 
х 

950. — доказати, доказивати, до- 

каз, осведочити, осведочен, — 06- 
разложити, образложење, — поло- 
жити рачун, дати рачун, — а) про- 

тивдоказ, — побијати, побити, опо- 

вргнути, оповргавати, опорећи, — 

непобитан. 
+ 

951. — преврнути вером, — а) 

непоколебљив, непоколебљивост, 
ж 

952. — мислити, мишљење, мисао, 

довести на мисао, мисаон, мисли- 

лац, размишљати, размислити, про- 

мишљати, промислити, смишљати, 

смислити (884), замислити се, ду- 

боко се замислити, премишљати, 

(предомишљати се 887), замишљен, 

замишљеност, замислити, замисао, 
измислити (479а), мнити, мњење, 

(размотрити 930), судити, суђење, 

суд, просудити, просуђивати, расу- 



дити, расуђивати, испећи, мозгати, 

промозгати, измозгати, мудровати, 

измудровати, умовати, удубити се, 

(задубити се 9006), унети се, ужи- 

вети се, — одмерити, — а) сматра- 

ти, држати, мислити, налазити, —- 

ценити, оценити, оцена, — примити, 

примати, — важити, — 6) закљу- 

чити, закључивати, закључак, — 

в) претпоставити, претпостављати, 

претпоставка, поставка, подразуме- 

вати, —- г) пасти на ум, пасти на 

памет, помислити, помишљати, по- 

мисао, —- наметати се (мисао). 

х 

953. — предмет, питање, покре- 

нути питање, (расправљати 920), 

ствар, — беспредметан (381а), — 

а) односити се, односно, тицати се, 

што се тиче, у погледу, гледе 

(2340), — важити за што. 

ж 

954. — гледиште, тачка гледишта, 

становиште. 
» 

955. — мерило, критеријум. 

ж 
• 

956. — начело, начелни, начел- 

но, — назори, погледи, — мишље- 

ње, — једномишљеник, — а) си- 

стем, систематски, сустав, суставан. 

+ 

957. — ценити, полагати на што 

(378), — а) потцењивати, нипода- 

штавати, — 6) прецењивати, преце- 
нити, (претпостављати 994). 

Ж 

958. — добар (425а), доброта, — 

одличан, изврстан, изредан, особит, 

првокласан, прворазредан, савр- 

шен, савршенство, сјајан, диван, 

5» 

својски (250), (најбољи 995), — 

идеалан, идеал. 
НЕ 

959. — рђав, рђавост, лош, худ, 

— гори, погоршати (се), — загрде- 

ти, зацрнети, —  траљав, штур, 
слаб, никакав, красан (ирон.), није 

ствари, несавршен, несавршеност, 

несавршенство, — измет, (најгори 
9956), — а) мана, недостатак, фа- 

линка, фаличан, —- 6) покварити 
се, кварити се (1932), кваран, по- 

кварен, покварити (322), постоја- 

ност, (сталан 234Та). 
Ж 

960. — приписивати, приписати 

(23516). 
х 

961. — предвидети, предвиђати, 
предвиђање, (претсказати 350, за- 

казати 966). 
» 

962. — изненађење, изненадити 

(се), изненађивати (се), изненада, 

изненадно, изненадан, ненадан, не- 

надно, неочекиван, неочекивано, 

напрасан, напрасно, напрасит, 

прек, напречац, наједанпут, изнебу- 

ха, наједном, наједаред, — бахну- 

ти, банути (572), —  непредвиђен, 

(чудити се 921). 
ж 

963. — запрепастити се, запре- 

пашћење (845), запањити се, запа- 

њен, упањити се, згранути се, згра- 

њавати се, згранут, · пренеразлти 

се, пренеражен, забезекнути се, 

скаменити се, окаменити се, каме- 

нити се, укипити се, —- поразити, 

поражавати, поражавајући. 
ж 

964. — разорачати се, разочара- 
ти, разочаран, разочарење. 
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965. — имати у виду, обзирати 
се на што, обазрети се, имати 06- 

зира, с обзиром на што, освртати 
се, водити рачуна, — а) без обзи- 

ра. 
» 

966. — одредити, одређивати, од- 

ређивање, одређен, одређеност, у- 

тврдити, назначити, —  заказати, 
заказивати, — урочити, рочити, — 
а) неодређен, неодређеност — 

произвољан, произвољност, изве- 

стан. 

Ж 

967. — правило (2335), прави- 

лан, правилност, пропис, прописан, 

прописати, правилник, —  испра- 

ван, нормалан, —- а) неправилан, 

неправилност, непрописан, — нере- 

дован, ненормалан, — неисправан, 

манљив (2336). 

х 

968. — изузетак, изузетан, изу- 
зетно, изузети, изузимати, изузев, 
изузевши, изнимак, изнимка, (2336а, 

повластица 1276). 

~ ОЈ 

969. — формула, — 

(168). 
образац 

х 

970. — пример, 
прилику, рецимо. 

» 

на пример, на 

971. — класификовати, класифи- 
кација, разврстати, разврставање, 
уврстити, врста, једноврстан, раз- 

новрстан, мешовит, — род, једно- 
родан, разнородан, —- ков, група, 
груписати, ред, подред, сорта, — 

двојак, тројак, од сваке руке. 

»% 
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972. — истоветан, истоветност, 

идентичан, идентичност, исти, исто, 

прави, сушти, — индивидуа, — а) 

овај (2372Д), који (2372в). 

ж 

973. — други, друго, ини, 
ли, — иначе. 

оста» 

» 

974. — заменити, замењивати, 

замена, заменик, заменица, сменп- 
ти, смењивати, смена, одменити, 
одмењивати, одмена, —  заступата, 
заступник, заступница, место, уме- 
сто, — претстављати, претставник, 
претставница, претставништво. 

ж 

975. — разменити, размењивати, 

размена, променити, мењати, мења- 

ти се, (трампити 305). 
ж 

976. — означити, означавати, о- 

значавање, ознака, знак, назначи- 

ти, значка, обележити, обележава- 

ти, обележје, белег, белега, белг- 

жити, — претставити, —- кокарда, 

— застава (1450), (шифра 160). 
» 

977. — жигосати, жиг, 
ти, роваш. 

роваши- 

Ка 

978. — симбол, симболичан. 
= 

979. — назив, назвати, назвати 

се, звати се, називати, прозвати, 

— презивати се, самозвани, — име, 

именовати, имењак, истоимен, по- 

именце, поименичан, — именик, — 

једноимен, наденути име, (крстити 

1068), надевати имена, издевати, 

изденути, издести (име), — прези- 

ме, презимењак, — надимак, пре- 

денути, предести (име), — алиас, 



— номиналан, гласити на кога, — 

а) безимен, —- 6) потписати се 

(160а).. 
ж 

980. титула, титулисати, — а) 

господин, господа, госпођа, госпа, 

госпођица, дама (1155), — газда, га- 

здарица, господар, господарица. 

~ 

981. — поређење, поредба, поре- 

дити (се), упоредити, упоређење, у- 

поредан, с испоредити, с сравнити, 

сравњивати, сравњење, паралела, 

присподобити, присподоба, (сли- 

чан 990), — камоли, акамоли, а- 

некмоли, толи, као, попут, — пре- 

ма, (једначити се 984), — а) неу- 

поредљив, несравњив, ни принети, 

— кудикамо. 
» 

982. — релативан, релативност, 

— а) апсолутан, апсолутност. 

» 

983. — размера, сразмера, сразме- 

ран, (мерење 2169, димензија 2200), 

— а) несразмеран, несразмерност. 
% 

984. — једнак, једнако, једна- 

кост, подједнако, изједначити, из- 

једначити се, једначити, једначити 

се, раван, изравнати, сравнити, рав- 

нати се, барабарити се, — стићи, 

достићи, — подударати се, подуда- 
рити се, подударан, подударност, 
истоветан, истоветност, — свеједно, 
—- нема му пара, нема му друга, 

премца, нема јој премице, (пореди- 

ти се 981, сличан 990, копија 1606, 

неједнак 992, надмашити 994). 
ж 

985. — слагати се, 

сложити, одговарати, 
сложити се, 
одговарају- 

ћи, прилика, поклапати се, сагла- 

сан, сагласно, сагласност, — склад 

(1083), довести у склад, измирити, 

—- саобразити (се). 

Ж 

986. — косити се, супротити се, 
супротан, супротно, супротност, не- 
сагласан, несагласност, опрека, о- 
пречан, опречност, противлти се, 
противан, противно,  противност, 
против, унаточ. 

х 

987. — супротан, супротно, су- 

протност, обратан, обратно, обрну- 

то, насупрот, напротив, — опет, 
међутим, док, — противречан, про- 
тивуречан, противречност, позити- 
ван - негативан, одречан (341), ан- 

типод, — крајност. 

жЖ 

988. — тачан, тачно, тачност, 
управо, таман, — а) нетачан, не- 
тачност, погрешан, погрешност, по- 

грешка (262), мањкав, мањкавост, 

криво, (исправити 324, проверити 

937), — 6) произвољан, (неизве- 

стан 23224). 
Хж 

989. — истина, истинит, истини- 

тост, истински, обистинити се, пра- 

во, прави, — имати право, — уства- 

ри, — а) лаж, ковати лажи, ско- 

вати лаж, лажан, лажност, неисти- 

на, неистинит, неистинитост, непрз- 

ви, неправо, криво, — 6) тобожњи, 

тобож (69), назови, привидан, при- 

видно, привидност, -— набеђен. 

» 

990. — сличан, сличност, личи- 

ти, наличити, налик, исти, сродан, 

сродност, подобан, подобност, (при- 

сподоба 981), близак, блискост, — 
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метнутл се, уметнути се, турити се, 

врћи се, — прави, сушти, — двој- 

ник, (надахнути се 306), — а) при- 

ближан, приближно (2190), при- 

ближавати се, отприлике, око, јед- 

но, скоро, готово, безмало, такоре- 

ћи, чисто, мањевише, (једнак 984). 

з 

991. — подражавати, подражава- 
ње, подражавалац, опонашати, и- 
митовати, ·с"копирати, (вештачки 
Ззода), — а) фалзификовати, фал- 
зификат, фалзификатор, патворити, 
патворење (1348). 

Х 

992. — разлика, различан, разли- 
ковати, разликовати се, — | разно- 
врстан, разни, разнородан, шарени- 
ло, — неједнак, неједнакост, нера- 
ван, — другачији, другојачији, 

друкчији, друкчије, другачије, от- 
скакати, одвајати, одвојити, отсту- 
пати, одударати, стрчати, — пра- 
вити разлику, двојити, (распозна- 

вати 9236), — а) прелив, прелаз, 

прелазити, нијанса, варијанта. 

~ 

993. — промена, променити, ме- 
њати (313), — а) задржати. 

% 

994. — преимућство, превага, 
превагнути, предност, првенство, 

првенствено, — надмоћан, надмоћ- 

ност, надмашан, надмашити, над- 

машнфст, — ненадмашан, —  пре- 
тежан, претежност, — превазићи, 

превазилазити, премашити, према- 

шати, — превладати, превлађива- 
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ти, преовладати,  преовлађивати, 

наткрилити, престићи, измаћи, од- 

војити, одвајати, отскочити, отска- 

кати, — истаћи се, одликовати се, 

бацити у засенак, заденути за по-- 
јас, (премац 984), — а) претпоста- 

вити, претпостављати, радије, пре, 

(ценити 957, повластица 1276), — 

6) заостајати, подбацити, омахну- 

ти, — не уступати, (стићи 984). 

3 

995. — бољи, боље, најбољи, нај- 
боље, први, (добар 958), — а) сред- 

њи, осредњи, — 6) најгори, гори, 

последњи, најнижи, (рђав 959). 

» 

996. — распоредити, распоређи- 

вати, распоред, — ређати, поређа- 

ти, наређати, изређати, изредити, 

разредити, редом, ред, уредити, сре- 

дити, сређивати, обредити се, — 

дворед, — врстати, — а) распре- 
мити, распремати, успремити, ус- 
премати,  наместити,  намештати 
(2269), барабар, барабарити се, на- 

поредо, упоредо, слагати, сложити, 
(наизменце 23056). 

ж 

997. — неред, дармар, збрка, збр- 

кати, забркати, бркати, —  прету- 

рати, претурити, испретурати, пре- 
метати, испреметати, пореметити, 
поремећај, реметити, — вашар, раз- 
вашарити, лом, русвај, џумбус, па- 
чарис. 

ж 

998. — низ, низати, нанизати, 

гриња, — а) разнизати, снизати. 



БТИКА И ВЕРА 

999. — етика, етички, етичар, — 
морал, моралан, — добар, добро- 

та, добродушан, добронамеран, до- 

бронамерност, — добричина, — вр- 

лина, врли, крепост, крепостан, че- 
стит, честитост, дичан, — непоро- 
чан, непорочност, непокварен, не- 
поквареност, —- поправити се, про- 
добрити се. 

% 

1000. — неморал, неморалан, по- 
рок, порочан, — грех, грешан, гре- 

хота, грешити, огрешити се, огре- 

шити душу, грешити душу, — не- 

ваљао, неваљалац, неваљалство, 

проневаљалити се, —- поклизнути, 

посрнути, срозати се, —  злочест, 

злоћуд, злоћудан, злонамеран, зло- 

намерност, зло, зао (8556), — сра- 

мота, сраман, срамотан, — поква- 

рен, покварењак, поквареност, по- 

кварити се, — стрампутица, — не- 

човек, нељуди, нечовечан, нечовеч- 

ност, бешчовечан, рашчовек, од- 

људ, — рђав, рђавштина, опак, о- 

пакост, (зликовац 1356), наопак, 

— бедан, бедник, — гад, гадост, ни- 

зак, нискост, — богомрзак, анатем- 

ник, — бескарактеран, — нитков, 

нитковлук, хуља, лупеж, вуцибати- 

на, пропалица, бестија, угурсуз, у- 
гурсузлук, поган, калпозан, уштва, 

животиња, личинар, личинаш, ор- 

јатин, окорели, (зазор 1017, неде- 
ло 1316а). 

» 

1001. — чедан, чедност, 

вин, невиност, — пристојан, 

стојност, пристојати се. 

— не- 

при- 

разблуда, 
блудан, 

1002. —  разблудан, 

разблудник, разблудница, 

блуд, блудник, блудница, развра- 

тан, разврат, развратник, разврат- 

ница, развратити, распусан, распу- 

сник, — бешчедан, бешчастан, обе- 

шчастити, бесраман, бестидан, бе- 

стидност, — | непристојан, непри- 

стојност, скаредан, скарадан, ма- 

стан, свињарија, — лолати се, про- 

лолати се, лола, шарати, ноћник, 

— дроља, дроца, лоћа, — а) заве- 

сти, заводник, — 6) подвести, под- 

водити, подвођење, подводник, под- 

водница, подводачица, свести, сво- 

дити, сводница, — в) бурдељ. 

% 

1003. — поштење, 

штењак, честит, 

поштен, по- 
честитост, испра- 

ван, исправност, частан, часност, 
част, — беспрекоран, беспрекор- 

ност, — образ, светао, неокаљан, 
неоскврњен, безазоран, незазоран, 
— ваљан, — дозвољен, допуштен, 
(искрен 68). 

+ 

1004. —  непоштење, непоштен, 

неисправан, неисправност, бешча- 

стан, бешчаст, бешчашће, — недо- 

звољен, недопуштен, —  каишар, 

— корупција, — а) злоупотребити, 

злоупотреба, — проневерити, про- 
невера. 

» 

1005. — крив, кривац, 

кривња, скривити, вин, виновник 

(13166), — а) невин, невиност, 

прав, — на правди бога, недужан. 

+» 

кривица, 
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1005. — праведан, 

праведница, праведност. 
КУ 

1007. — савестан, савесност, са- 

вест, (грижа савести 1019, тачан 

58), — а) несавестан, несавесност, 

бесавестан. 
+ 

1998. — дужност, дужност ми на- 

лаже, дужан, одговорност, обавеза 

(405), обавезан, обавезати се, тре- 

бати, позван, — задатак, — испу- 

нити, одговорити, одазвати се, (рег- 

ност 250, веран 857), — а) нгобаве- 

зан, факултативно, —  непозван, 

(прекршити 230). 
ж 

1009. — заслуга, заслужан, за- 

служити, заслуживати, —  припа- 

дати, — право (1216), — вредан, 

врстан, — достојан, —  осветлати 

образ, — а) незаслужан, недосто- 

јан. 
«Х 

1010. — правичан, правица, прав- 

да, прав, право, справедљив, спра- 

ведљивост, правдољубив, правдо- 

љубље, непристрастан, непристра- 

сност, беспристрастан, беспристра- 

сност, неподмитљив, — руку на 

срце. 
» 

1011. — неправичан, неправедан, 

неправда, неправо, криво, кривда, 

— а) пристрастан, пристран, при- 
страсност. 

К 2 

1012. — племенит, племенитост, 

оплеменити, оплемењивати, благо- 

родан, облагородити, великодушан, 

великодушност, веледушан, благо- 

душан, благодушност, душеван, уз- 

вишен, узвишеност, свеблаг, ште- 

88 

праведник, · дар, штедрота, душа, — несебичан, 

(отмен 1155), -—— а) низак, нискост, 

бедан, бедник, (олош 1156). 

Ко 

1013. —  трпељив, трпељивост, 
широкогруд, широкогрудост, — а) 

нетрпељив, искључив, тесногруд, 

тесногрудост. 
х% 

1014. — себичамн, себичност, се- 

бичњак, самољубив, самољубље, са- 

можив, саможивост, саможивац, — 

ћифта, — рачунџија, (користољу- 

бив 141", амишан 87'а, шкрт 1482, 

бездушан 853а), — а) несебичан, 

несебичност, — алтруист, алтруи- 

зам. 
> 

1015. — пожртвован, пожртвов- 

ност, пожртвовање (230), жртвова- 

ти се. 
Х 

1016. — осуђивати, осудити, осу- 

да (469), — замерати (464). 

х« 

1077. — срамота, осрамотити 

(се), срамотити (453), зазор, зазо- 

ран, брука, брукати (се), обрукати. 

(се), покор, љага, — саблазан, са- 

блазнити, саблажњавати, саблаж- 

њив, сабдлажњивост, — а) скврни- 

ти, скврнавити, оскврнити. 
Ж 

1018. — захвалан, захвалност, 

благодаран, благодарност (450), — 
а) незахвалан, незахвалност, не- 

благодаран, неблагодарност. 
« 

1019. — кајање, кајати се, пока- 
јати се, покајање, покајан, покај- 

ник, покајница, покајнички, — гри- 

жа савести, (савест 1007). 



+ ж 

1020. — вера, веровати, верова- 
ње, — религија, религиозни, — 
верник. 

Х 

1021. — побожан, побожност, бо- 

гобојажљив, богобојазан, —- богоу- 

годан, — богомољац. 

ж 

1022. — 

безбожница, 

безбожан, Обезбожник, 

безбожност, безбо- 

штво, безбожнички, безбожништво, 

незнабожац, незнабожачки, незна- 

боштво, неверник, — некрст, пога- 

ник, погански, — богомрзак, бого- 

мрзац, — богохулан, богохуљење, 

хулити, — маловеран, — безверан, 

безверје, — а) јерес, јеретик, ра- 

скол, расколник, расколништво, — 

идолопоклоник, идолопоклонство. 
ж 

1023. — празноверица, празнове- 

ран, сујеверје, сујеверан. 
> 

1024. — привиђење, привидети 
(се), привиђати (се), — авет, аве- 

тиња, утвара, дух, — вила, суђаје, 

— неман, хала, аждаја, змај, — 

вампир, повампирити се, вукодлак, 

вједогоња, тенац, вллењек. 

Ж 

1025. — судбина, (7), суђење, су- 

ђаје (1024), усуд, удес, коб, прови- 

ђење, промисао, — рожданик, — су- 

ђен, — несуђен. 
» 

1026. — враџбина, врачати, вра- 

жати, уврачати, чарати, зачарати, 
дочарати, чар, чаробник, чаробни- 

ца, чаролија, мађије, мађионик, ма- 

ђионица, мађионичар, — чини, ба- 

јати, бајање, бајалица, бајало, ба- 
јач, бајачица, бахорити, опсенар 

(393), та ља урећи, урицати, урок, — 

запис, — видовит, вештац, вешти- 

ца, вједогоња, здухаћ, стухаћ, — 

волшебник, волшебница. 

+ 

1027. — гатати, гатање, гатар, 

гатара, врачати, врач, врачар, вра- 
чарица, врачара, картар, картара, 
погађач, — чудотворац, (претска- 

зати 350). 
~ 

% ж 

1028. — веронаука, 

катихета, богословље, богословија, 

богослов, богословац, богословски, 

— а) догма, учење, учити, — кат:- 

хизис, — вјерују. 
» 

вероучитељ, 

1029. — бог, божји, боговски, бо- 

говати (830), божанство, божански, 

божанствен, богиња, Богородица, 

— полубог, — богодан, — господ, 

самостворитељ, сведржатељ, виш- 

њи, превишњи, свевишњи, — а) 

тројство, тројица. 
Ж 

1030. — обожавати, обожавалац, 

— а) идол, (идолопоклоник 1022а), 

— 6) молити се (1065), молитва, 

богомољац, — испосник (1145а), 

искушеник, инок, аскет, — в) на- 

дахнуће, —- г) жртва, жртвовати, 

принети на жртву, жртвеник, — д) 

поклоник, хаџија, хаџилук, Баба, 

ходочашће, ходочасник. 
ж 

1031. — светиња, свет, свети, све- 

титељ, светињак, светац, светост, 
посветити се, светити, осветити, о- 
свештати, —- великомученик, — а) 
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обесветити, оскврна- 

вити. 

оскврнити, 

зе 

1032. — анђео, анђелски, анђео- 

ски, анђелак, анђелчић, арханђео, 

серафим, херувим. 

% 

1033. — ђаво, ђавољи, ђаволов, 
ђаволски, враг, вражји, сотона, са- 

тана, нечастиви, антихрист. 

зе 

1034. — грех, грешити, грешан, 

грешник, грешница, сагрешити, 

згрешити, — заблудети, заблудео, 

— а) безгрешан, праведник. 

С: 

1035. — кајање, кајати се, пока- 
јање, покајник, покајница, покај- 

нички, — а) опроштај. 

+ 

1036. — спасење, спас, — спаси- 

тељ, спас. 
Х 

1037. — страшни суд, судни дан, 

суђен дан (2213). 

+ 

1038. — рај, рајски, —  блажен, 
блаженство. 

ж 

1039. — пакао, паклен, ад, адски, 

— а) чистилиште. 

» 

1040. — небески, небо, — а) зе- 

маљски, земни. 
ж 

1041. — бесмртан, бесмртност, — 

а) смртан. 
» 

1042. — васкрснути, васкрс, ва- 
скрснуће, ускрснути, ускрс, ускрс- 
нуће. 

90 

1043. — вероисповест, закон, — 

црква, крило цркве, — секта, — бо- 

гоштовни, богоштовна (вероиспо- 

ведна) општина, духовни, — 

а) једнобожац, многобожац, 

60) правогеран, правоверац, право- 

верник, — иноверац, кривове- 

ран, кривобожац, —-  в) обратити, 

обраћати, обраћеник, — преверити, 

— г) паства, стадо, (парохија 
10514). 

% 

1044. — хришћанство, хришћа- 

нин, хришћанка, хришћански, крш- 

ћанин, кршћанка, кршћански, (по- 

крстита (1073), — а) католик, ри- 

мокатолички, 6) православни, 

православље, — в) протестант, про- 

тестантски, — евангелист, евангел- 

ски. 
х 

1045. — мухамеданство, мухаме- 

данац, мухамедански, муслиман, — 
муслимански, — Алах. 

х 

1046. — будизам, будиста, буди- 

стички, — далајлама, — браманац, 

брамански, — Конфучијева вера, — 

Мојсијева. вера, мојсијевац. 

Зе. 

1017. 
лошки. 

— митологија, мит, мито- 

~ 

1048. — свештеник, свећеник, све- 

штени, свештенство, клир, клирик, 

поп, пастир, архипастир, духовник, 

душобрижник, — првосвештеник, — 

а) запопити, посветити, рукополо- 
жити, рукополагати, — 6) распопи- 

ти, распоп, рашчинити, рашчиње- 

ње, — в) попадија, поша. 

+ 



1049. — световњак, световни, мир- 

јанин, мирски, лаички. | 
У – У 

1050. — монашки ред, монах, мо- 

нахиња, замонашити (се), црнори- 

зац, калуђер, калцан, калуђерски, 
калуђерица, калуђерство, закалуђе- 

рити (се), покалуђерити (се), ду- 

ховник, духовница, дувна, милосрд- 
на. сестра, — а) ђакон, ђак, јерођа- 

кон, јеромонах, протођакон, презви- 
тер, синђел, протосинђел, архиман- 

дрит, игуман, игуманица, игумани- 
ја, епископ, епископски, епископи- 
ја, владика, владичански, влади- 
чанство, завладичити, опат, опати- 
ца, опатија, — сабрат. 

%Ж 

1051. — цивилни ред, ђакон, је- 

рођакон, протођакон, архиђакон, 
презвитер, протопрезвитер, прота, 
протиница, — епископ, владика, би- 
скуп, бискупија, президијална кан- 
целарија бискупије, архиепископ, 
архиепископија, надбискуп, при- 
мас, митрополит, митрополија, 
патријарх, патријаршија, — папа, 
— кардинал, конклав, конгрегаци- 
ја, енциклика, була, ех саћћедга, — 

а) парох, парохија, парохијанин, 

(паства 1043г), жупник, жупа, ре- 

довник, плован, нурија, нури- 

јаш, — бир, јереј, протојереј, про- 
топоп, архијереј, епархија, — ви- 
кар, капелан, каноник, намесник, 
исповедник, проповедник, предика- 
тор, — 6) синод, сабор, концил, ва- 

сељенски, екуменски. 

+ 

1052. — преосвештенство, високо- 

преосвештенство, светост, пречасни, 
часни. 

1053. — хоџа, муфтија. 
» 

1054. — рабин, надрабин. 
% 

1055. — храм, црква, црквени, 
црквина, богомоља, — саборна цр- 

ква, катедрала, капела, — џамија, 
— синагога, —- авра, — а) порта, 

— 6) олтар, певница, препрата, про- 
поведаоница, крстионица, предика- 
оница, — в) црквењак, клисар, зво- 
нар. 

» 

1056. — торањ, куба, кубе, труло, 

звоник, звонара, — мунаре. 
»Ж 

1057. — манастир, манастирски, 

самостан, — ћелија. 
» 

1058. — прњавор, вакуф, — а) 
задужбина. 

» 

1059. — иконостас, двери, амвон, 

налоња, паперта, крстионица, кро- 
пионица, — а) ћивот, кивот, мошти. 

Х 

1060. —  утвари, икона, крст, 

криж, крсни, распеће, кадионица, 
кадити (1900д), (тамјан 1972), кан- 

дило (1772), симонијак, рипида, 

тричида, дискос, древо, тас, вертеп. 
+ 

1061. — одежда, мантија, риза, 

раса, — чита, камилавка, митра, 
ћелепуш, — петрахиљ, стихар, >- 

рар, прибедрица, — плаштаница, — 
а) патарица, бројанице, бројенице, 

кралијеш, крлијеши, круница, оче- 

наши. 
+ 

1062. — Свето писмо, еванђеље, 

евангелист, библија, библијски, — 
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стари завет, потоп, — нови завет, а- 

постол, молитвеник, требник, псал- 
тир, часловац, — а) Коран, — 0) 

Талмуд. 

13 

1063. — обред, рит, церемонија, 

— света тајна. 

» 

1054. — богослужење, служба, 

служити, отслужити, литургија, ми- 

са, чинодејствовати, јутрење, јутре- 

ња, вечерње, вечерња, бденије, бла- 

годарење, проповед, проповедати, 

предика, предиковати, поученије, — 

кањерисати, — а) благословити, 

благосиљати, благослов. 

ж 

1055. — молитва, молити се, 

(10306), помолити се, молитвеник, 

очитати, очатити, крстити се, прекр- 

стити се, прекрстити, — клањати, 

метанисати, — а) оченаш, вјерују, 

амин, псалм, псалам, псалмопевац, 

тропар. 
~ 

1086. —  водоосвећење, водица, 

кропити, прекадити, прекада, тро- 

носати, осветити, освећење. 

» 

1067. — литија, крстоноше, заве- 

тина, крста. 
ж 

1068. — крштење, крстити, крш- 

тен, кршћавати, крштеница, — кум, 
кумство, кумче, кумић, кумица, — 
а) знамење, знаменовати. 
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1069. — причест, причешће, при- 
честити, — а) нафора, проскура, 

поскура. 
» 

1070. — пост, постити, испостити, 

испосница, тромирити, једноничити, 

једноудити, — а) покладе, покла- 

довати, месојеђе, фашанке. 

Х 

1071. — исповест, исповед, испо- 

ведити се, исповедати се. 

% 

1072. — миропомазање, миропо- 
мазати, помазати, помазање, пома- 
заник, миро, свештати масла, криз- 
ма, кризмати, кризмање. 

ж 

1073. — покрстити, покрстити се, 

покрштењак, крститељ, покрштење. 

зе 

1074. — опело, опојати, — а) по- 

душје, за покој душе, заупокојена 

служба, помен, парастос, даћа, го- 

дишњица, година, полугодишњица, 

— 6) задушнице, — читуља, — в) 

кољиво, жито, паналја. 

С ~ 

1075. — епитимија. 

+ 

1076. —  анатема, анатемисати, 

проклети, проклињати, проклетство, 

проклетиња. 

хХ 

1077. — обрезање, обрезати, о- 

брезаватељ, — сунет, сунећење, су- 

нетити. 



ЕСТЕТИКА, УМЕТНОСТ И КЊИЖЕВНОСТ 

1078. — лепота, леп, лепушкаст, 

красота, красан, прекрасан, дивота, 
диван, дивотан, убав, љубак, љуп- 

кост, дражестан, драж, чаробан, ча- 
робност, чар, бајан, бајност, — фин, 

финоћа, префињен, — мио, божан- 
ствен, великолепан, велелепан, ве- 
личанствен, сјајан, сјај, — наочит, 

личан, кршан, виђен, прикладан, 
главит, као уписан, упис, —- уми- 

лан, умилност, — укусан, — а) у- 

лепшшати, улепшавати, полепшати, 

пролепшати се, — уљудити (се), у- 
десити, — 6) лепотица, — красник, 

дилбер. 
% 

1079. — естетика, естетичан, есте- 

тичар, — укус. 

» 

1080. — ружан, ругоба, грдан, гр- 

доба, нагрда, наказа, наказан, на- 
карада, накарадан, гнусан (855а), 

гадан, груб, огрубети, нељубак, не- 

укусан, — чудовиште, — а) унака- 

зити, наказитл, онаказати, нагрди- 
ти, грдити, наружити, ружити, по- 
ружнети, накарадити. 

ж 

1081. — украсити, украшавати, 

украс, красити, уресити, урес, реси- 

ти, китити, искититл, окитити, за- 

китити, накитити, (накит 1805а), 

китњаст, гиздати, нагиздати, гиз- 

| дав, зачинити, — а) накинђурити 

| (се), нацифрати (се), нацинкроти- 

| ти се (128), — 6) блесак, блештав, 

сјај, сјајан, величанствен, велико- 
лепан, велелепан, (диван 10178). 

+ 

1082. — допадати се, допасти се, 

допадање, допадљив, свидети се, 

свиђати се, очарати (393), чар 

(1078), примамљив, примамљивост, 

привлачан, привлачност. 
% 

1083. — доликовати, личити, при- 

личити, прикладан, прикладност, 

складан, складност, склад, (стоја- 

ти 18306), подносити, слагати се, — 

хармонија, — а) неприкладан, не- 

прикладност, нескладан, несклад- 

ност,неприличан, неприлика, (не- 

укусан 9118). 
% 

1084. — уметност, вештина, умет- 

нички, уметник, вештак, — мајстор, 

— неговати, — ремек-дело. 
Ж 

Ж Х 

1085. — музика, музички, музи- 

чар, музикант, глазба, глазбени, — 
музикалан, — музикалност, — а) 

ноте, музикалије. 
х 

1086. — композиција, компонова- 

ти, композитор, — опера, марш. 
3 

1087. — тон, акорд, хармонија, 

такт, арија, кајда, даворија. 
хХ 

1088. — изводити, извести, изво- 

ђач, свирати, отсвирати, засвирати, 

свирнути, свирка, свирач, ћурлика- 

ти, — концерт, вокални, инструмен- 

тални, — а) пратити, пратња, — 

6) дрнкати. 
% 

1089. — оркестар, диригент, ка- 

пела, капелник, банда, бандиста. 
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1090. — музички инструменат, 

глазбало, инструментални, —- сви- 
раљка, свирка, — удесити, — гу- 
дачки, дувачки. 

хе 

1091. — гласовир, клавир, — хар- 

монијум, — оргуље, оргуљар, оргу- 

љати. 
+ 

1092. — виолина, виолински, ће- 

мане, егеде, виолинист, гудач, еге- 

душ, — гудало, жица, струна, ко- 

њиц, кобилица, — гудетл, превла- 

чити, превући, — а) виола, — 6) 

чело, — бас. 
Х 

1093. — гусле, гуслати, гуслар. 

Ж 

1094. — лира, — харфа, харфиста, 

харфискиња, — цитра, — гитар, — 

тамбура, тамбураш, тамбурати, — 

терзијан, — мандолина, — брач, — 

балалајка. 
% 

1095. — труба, трубити, трубач, 

затрубити. 
ж 

1096. — фрула, свирала, двојни- 

це, дипле, — писак, писник, — ду- 
дук, зурла, — флаута, — кларинет. 

Х 

1087. — гајде, карабље, гајдаш, 

свирач, свирац, писак, свпчка, за- 

листак, гласница, мешина, мешни- 

ца, мешнице, тулајица, дулац, ду- 

ваљка, духаљка, карабе, берде, бер- 

дета, рожњак, рожити. 
+ 

1098. — хармоника, хармоникаш. 
» 

1099. — дромбуља, 
дромбуљати. 
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дромбуље, 

1100. — бубањ, бубњати, бубати, 

маљица, шибало, — добош, пали- 

ца, добошати, добовати, добошар, — 

таламбас. 
х 

1101. — даире, даирета, тас. 
к 3 

1102. — певати, певање, појати, 

појање, песма, запевати, испевати, 

отпевати, распевати се, пропевати, 

натпевати се, певушити, извијати, 

— певач, појац, певачица, — напев, 

двопев, дует, соло, хор. 
»% 

1103. — глас, грло, — сопран, — 

тенор, — алт, алтиста, алтискиња, 

— баритон, — бас, — а) умилан, — 

6) крештав, крештећи (112), рапав, 

пискав. 
жЖ 

1104. звиждати, звиждукати, зви- 

знути, фућкати. 
х 

К ~ % 

1105. — сликарство, живопис, 

сликати, насликати, пресликати, 

малати, намалати, намоловати, прет- 

ставити, претстављати, — погодити, 

ухватита, — слика, лик, платно, — 

сликар, живописац, — портрет, акт, 

пеизаж, мртва природа, — профил, 

— а) атеље. 
Х% 

1106. — цртати, рисати, нацрта- 

ти, прецртати, препочети, копирати, 

цртање, рисање, цртеж, нацрт, ри- 

сарија, скицирати, скица, цртач, ри- 

сач, — шпартати (2199), шестари- 

ти, — сенчити, осенчити, — а) ба~ 

крорез. 
+ 

1107. — четкица, кичица, — боја, 

— палета, — рам, урамити, оквир, 



уоквирити, оквирити, — а) модел, 

преглед. 
ЈЕ 

тоа — вајарство, кипарство, 

скулптура, вајати, вајар, кипар, 
скулптор, — кип, попрсје, биста, 
фигура, рељеф, барељеф, (архитек- 

тура 1116). 
» 

х + 

1109. — позориште, 

позоришни, казалишни. 

казалиште, 

Х 

1110. — драма, драматургија, 
драматург, драматичар, —- комад, 
трагедија, комедија, лакрдија, — 

чин, појава, — лица, јунак, јуна- 
киња, љубавник, љубавница, ин- 
тригант, — радња, — заплет. 

х 

1111. — претстава, давати, изво- 

дити, извести, приказати, — пауза, 
одмор, — репертоар, премијера, ре- 
приза, — а) проба, читаћа проба, 

генерална проба, — 6) корисница. 
Х 

1112. — глумац, глумица, првак, 

| првакиња, интерпретатор, — траги- 

чар, трагеткиња, комичар, штатист, 

штатискиња, — глума, игра, глу- 

мити, играти, одиграти, претставља- 

ти, — улога, — рецитовати, декла- 

' мовати, — а) гостовати. 

| хж 

1113. — управитељ, управник, — 

| драматург, — редитељ, режисер, ре- 
жија, — шаптач, — сценариста, ре- 
квизитар, декоратер, гардеробер, — 

| облачиља, — разводник. 
« 

1114. — публика, посетилац, гле- 

| далац. 

1115. — сала, седиште, партер, 

фотеља, галерија, ложа, — гарде- 

роба. 
жЖ 

1116. — позорница, бина, завеса, 

кулиса, рампа, суфита, — а) обла~ 

чионица. 
» 

1117. — опера, оперски, оперета. 

х 

1118. — циркус, —- пајац, пели- 

ван, акробата, — а) менажерија, — 

укротитељ, укротитељка. 
Ж 

1119. — кино, кинематограф, ки- 
нематографија, биоскоп, — филм, 
филмски, филмовати, снимити, сни- 
мати, снимак, —- звезда, дива, за- 
водница, — сценарио. 

ж 

Х % 

1120. — књижевност, књижевни, 

књижевник, писац, списатељ, спи- 

сатељка, аутор, —- аноним, (књига 

167). 
» 

1121. — написати, писати, саста- 

вити, сачинити, срочити, напис 

(1249), спис, дело, састав, умотвор, 

умотворина, — писмен, — пискара- 

ти, пискарало, — а) садржина, 

текст, гласити, равногласан. 
с 

1122. — замисао, — идеја, — на- 

дахнуће, — а) обрада, обрадити, о- 

брађивати, разрадити, — нацрт, — 

описати, опис, оцртати, — стил, 

стилски, стилист, — развучен. 
Ж 

1123. — наслов, —- увод, предго- 

вор, — поговор, — посвета, посве- 
тити, — садржај, садржина, — гла- 
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ва, заглавље, одељак, одломак, — 
примедба, напомена, —- додатак. 

» 

1124. — проза, прозни, (поезија 

#4138). 
» 

1125. — креативна књижевност, 

— а) критика, критичар, критико- 

вати (454), — приказ, приказати, 

— 6) превод, превести, преводити, 

преводилац, преводилачки, —- ту- 

мач, тумачити (917). 
% 

1126. — забавна књижевност, бе- 

летристика, — личност, — јунак, 

јунакиња, — карактер, карактери- 

зација, — а) поучна књижевност, 

поука, поучност. 
ж 

1127. — приповетка, прича, при- 
поведач, новела, анегдота, — хумо- 
реска, (причати 333). 

» 

1128. — роман, 

манописад. 
романсијер, ро- 

» 

1129. — романтизам, романтичан, 

— натурализам, натуралистички, — 

реализам, реалистички, — класици- 
зам, класичан, класик. 

» 

1130. — бајка, скаска, гатка, — 

немушти језик, — пепељуга, пепе- 

љуша, лужница, — царевић, Сне- 

жана, — а) баснослован, фантасти- 

чан, (машта 906). 
» 

1131. — басна, баснописац, — на- 

равоученије. 
Ж 

1132. — пословица, прекоречица, 

приповест, — изрека, крилатица, — 
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а) загонетка, загонетати, загонену- 
ти, — одгонетати, одгоненути. 

х 

1133. — шала, виц. 
> 

1134. — историја, историски, ис- 
торичар, повест, повесница, — пре- 
дање, — легенда, — летопис, летс- 
писац, хроника, хроничар, — а) ар- 
хеологија, археолог, археолошки. 

» 

1135. — биографија, животопис, 

житије, животописац, биограф, би- 
ографски. 

ж 

1136. — путопис, путописац. 

ЈЕ 

1137. — расправа, есеј, есејиста, 
— прилог. 

>» 

1138. — поезија, песништво, пес- 

ник, песнички, спев, песма, спева- 
ти, испевати, опевати, певати, — 

муза, — стих, стихотворац, — слик, 
срочан, срочит. 

» 

1139. — еп, епски, — лирика, 

лирски, лиричар, — севдалинка, — 
химна, ода, —  припев, припевка, 
попевка, даворија, поскочица, по- 
другуша, — тужбалица, тужаљка, 

тугованка, жалопојка, —  успа- 

ванка. 
Ж 

1140. — новинарство, журнали- 

стика, новинар, новинарски, —- ре- 
портер, — новине, новински, лист, 
гласило, гласник, орган, дневни 
лист, дневник, јутарњи, вечерњи, 
недељни, — часопис, — издање, — 
излазити, — покренути, —- изда- 

вати. 

| 
| 
| 



1141. — чланак, уводни чланак, 

уводник, — рубрика, новост, беле- 

шка, — допис, дописник, дописива- 

ти, — подлистак, фељтон, — оглас 

(339). 

142. — уредник, уредништво, у- 

ређивати, редакција, — сарадник, 
сарадња, сарађивати, чланкописац, 
— читалачка публика, читалац, 

претплатник, претплата, —  реви- 
зор, — тиража, — администрација, 

администратор. 

СОЊИОЈКОГИНЈА 

1143. — социологија, социолог, 

социолошки. 
» 

1144. — друштво, друштвен, за- 

једница, — општи. 

» 

1145. — појединац, јединка, — а) 

сам, самац, насамо, усамити се, у- 
самљен, усамљеност, осамити се, о- 
сама, самоћа, самотиња, самовати, 
— пустињак, пустиник. 

» 

1146. — јавност, јаван, јавно, пу- 

блика, — отворен, белодано, обело- 
данити, —- иступити, (прочути се 
923), — а) тајан, тајно, тајом, тај- 

ност, тајна (923в), тајанствен, та- 

јанственост, тајанство, скривен, — 

поверљив, — тутољити. 

Ж 

1147. — заједница, заједно, заје- 

днички, скупа, — удружење, удру- 
жити (се), здружити (се), дружи- 

на, друштво, друштвен, — круг, ко- 
ло, — савез, задруга, — лига, (пра- 
вила, статути 1314а, слога 5018), — 

а) придружити се, прикључити се, 

7, Систематски речник 

— солидарно, — пришљунити се, 

пришљамчити се, пришабанити се, 

трпати се, — 6) члан, чланство, за- 

чланити, уписати (се), упис (214а), 

—- в) одвојити се, одвајати се, из- 

двојити се, издвајати се, оцепити 

се, цепати се. 
» 

1148. — туђинац, туђин, туђинка, 

туђ, туђински, странац, странкиња, 

страначки, стран, јабанац, јабана, 

јабански, ни род ни помози бог, (и- 

ноземац 20056). 
» 

1149. — скупити (се), сакупити 

(се), скупљати (се), скуп, сакуп, 

окупити (се), окуп, купити (се), 
накупити (се), прикупити, сабрати 

се, — гомила, гужва, галама, гун- 
гула, герга, поворка, група, нава- 
ла, тма, чета, легион, тишма, кр- 
кљанац, налога, — светина, руља, 
— народ, — слећи се, слегати се, 
грнути, нагрнути, нагрцати се, по- 
врвети, поврзмати се, начетити «г, 
—- а) састати се, састајати се, са- 
станак, — наћи се, налазити се, — 
збор, скупштина, седница, —- одр- 
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жати, држати, отворити, закључи- 

ти, — 6) сазвати, сазивати, сазив. 

»% 

1150. — разићи се, разилазити се, 

разлаз, растурити се, распрштати се, 
разбећи се, — распустити, — а) ра- 

стати се, растајати се, растанак, 
раздвојити се, (развести се 11668). 

~ 

1151. — народ, пук, народни, пу- 

чки. 
Х 

1152. — сталеж, сталешки, — ка- 

ста, — слој. 
» 

1153. — племство, племић, пле- 

мићки, племићка, племенит, племе- 

ниташ, аристократски, зристократа, 

аристокрација, властела, властелин, 

властелинка, владика, властеоски, 

влестеоство, — барон, бароница, 

гроф, грофица, — спахија, спахини- 

ца, — кућић, коленовић, оџаковиал, 

— а) скоројевић, скоровечерњак, 

скоровечерњи, — 6) плутократија, 

— в) радништво, пролетаријат, про- 

летер. 
~ 

1154. — грађанин, грађански, 

грађанство, опћинство, — а) на- 

род, народни, народски, пук, пучки. 

» 

1155. — отмен, отменост, — ели- 

та, — господа, госпоштина, господ- 

ство, господин, госпођа, дама (9804), 

господски, господствен, — господи- 

ти се, погосподити се, — а) покон- 

дирити се, — 6) низак, ниско по- 

рекло. 
Х 

1156. — олош, фукара, жгадија, 

шљам, поганија, —- мангуп, мангу- 
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парија, бараба, шатровац, пангалоз, 

(простак 76). 
х 

1157. — ближњи, — а) сусед, су- 

сетка, ссуседство, комшија, ком- 

шиница, комшилук, — помеђаш. 
» 

1158. — познаник, познаница, по- 

знанство, знанац, знаница, —  од- 

нос, одношај, сношај, веза, ступи- 

ти у везу, одржавати везу, довести 

у везу, додир, доћи у додир, меша- 

ти се, мешавина, —  намерити се, 

— општити, општење, опходити се, 

опхођење, — кретати се, (круг 

1141, стран 1148). 
сз 

1159. — друг, другар, пајташ, 

другарски, другарство, друговати, 

друговање, дружба, дружити се, 

другарица, друга, дружбеница, дру- 
жеван, дружељубив, дружељубље, 
друштво, братија, зближипти се, — 

слизати се, спанђати се, — а) врш- 

њак, врсник, парњак, — сарадник, 
сарадница, сарадња, — саучесник, 
саучесница, саучесништво, —  са- 
путник, сапутница, — солоједник, 
соихлебник, — 6) недружеван, ди- 

ваљ, — разврзигра (1177). 
Х 

1160. — пријатељ, пријатељица, 

пријатељство, пријатељски, сгрија- 

тељити се, пријатељити се, присни, 
(наклоност 856), — а) братимити 

се, збратимити се, — побратимити 
се, побратим, побратимство, —- се- 

стримити (се), сестрити (се), посе- 

стрима. 
х 

1161. — раскинути, раскид, пре- 

кинути, кидати, раскрстити, (бојко- 

товати 48да, непријатељ 505а). 



1162. — задруга, задружан, за- 
другар, кућна заједница, —- кућа, 

укућанин, укућанка, чељаде, че- 

љад, — домаћин, домаћица, — оку- 

ћити се (1415), — а) оделити се, из- 

делити се. 
- ~ 

1163. — породица, обитељ, фами- 

лија, породични, обитељски, — до- 

маћин, домаћица, стопанин, стопа- 

ница, — а) самохран, самохраница, 

самац, самица, инокосан, иноко- 

штина. 
х 

1164. — сродство, родбина, род- 

бински, род, сродник, сродница, сро- 

дан, у роду с ким, рођени, суроди- 
ца, рођак, рођака, родица, рођака- 

ти се, —- свој, својта, својат, свој- 

бина, својбински, —- сродити се, о- 

родити се, —- сој, лоза, багра, — 

грана, огранак, — ступањ сродства, 

долазити, падати, — врста сродства, 

сродство по крви, крвно сродство, 

крвни род, једнокрвни, — сродство 

по тазбини, у тазбини с ким, — 

сродство по млеку, —- сродство у 
правој линији, управна лоза, — 

сродство у побочној линији, побоч- 

на линија, — сродство по узлазној 
лози, по усходној линији, — срод- 
ство по низлазној лози, по нисход- 
ној линији, — сродство по мушкој 

лози, по мушком колену, по мушкој 
крви, по дебелој крви, — сродство 

по женској лози, по женском коле- 
ну, по женској крви, по танкој кр- 

ви, — а) својтљив, својтљивост, — 

6) одродити се, одрод. 

хХ 

1165. — предак, преци, праотац, 

— порекло, родослов, родословље, 

(“ 

— а) поколење, колено, нараштај, 
пас, — 6) потомак, потомство, из- 

данак. 
» 

1166. — брак, брачни, — жењен, 

ожењен, —- удата, (брачни уговор 

1282к), — а) нежењен, неожењен, 

нежења, бећар, бећарски, момак, 

момачки, — неудата, — уседелица, 

поутегла, —- 6) удовац, удов, удо- 

вица, удова, удовиштво, обудовети, 
— в) развести брак, бракоразводни, 

развести се, развод, разведен, суд- 
ски (судбено) разведен, распуште- 

ница, распуштеник, развенчати се, 
— раставити се, растава, — г) ван- 
брачан, дивљи брак, — наложница. 

% 

1167. — узети се, закључити брак, 

ступити у брак, — а) женидба, же- 

нидбени, оженити се, женити се, и- 

женити, узети, — женик, младоже- 

ња, ђувегија, — 6) удаја, удадба, 

удати (се), удавати (се), разудати 

(се), — поћи за кога, удомити се, 

— млада, невеста, нева, —- преуда- 

ти се, преудаја, — в) ускочити, ус- 

кочкиња, одбеглица, самодошлица, 

— г) суђеник, суђеница, — д) про- 

водаџисати, проводаџија, провода- 

џика, сочити. 
» 

1168. — веридба, верити се, ве- 

рити, вереник, вереница, заручити 

се, заручити, заручник, заручница, 

зарука, просити, запросити, испро- 

сити, просидба, прошевина, просац, 

просилац, прстеновати, прстен, ис- 

пит, испитати (се), — а) навестити, 

навештавати, огласити, оглашава- 

ти, брачни оглас, 

+ 
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1169. — свадба, пир, свадбени, 

свадбовати, пировати, — младенци, 

сват, пирник, сватови, — пустосва- 

тица, — девер (ручни), — кум, ку- 
ма, кумовати, кумство, окумити, ку- 

мити, — стари сват, старојко, — на- 

коњче, — сватовац, — а) венчање, 

ниће, венчати се, венчани, свадба- 

рина, — 6) медени месец, свадбени 

пут, — свести, слећи, — в) спрема, 

дарови, — мираз, прћија, — мира- 

зуша. 
х 

1170. — супрузи, супружници, 

супружански, брачни друг, брачни 

пар, — а) муж, мужевљи, супруг, 

човек, друг, војно, — уљез, припуз, 

домазет, — 6) супруга, жена, госпо- 

ђа, другарица, друга, љуба. 
% 

1171. — родитељ, родитељски, ро- 
дитељство, — а) отац, очински, 0- 

чинство, родитељ, бабо, бабајко, та- 

та, — очух, поочим, — очевина, ба- 

бовина, — 6) мајка, мати, матерњи, 

матерински, материнство, родитељ- 

ка, дада, мама, — помајка, маћеха, 

маћија, маћа. 
» 

1172. — пород, дете, деца, — при- 

нова, — а) син, синовљи, — 6) кћи, 

кћер, ћерка, ћер, кћерин. 

Х 

1173. — јединче, јединац, једини- 

ца, — а) мезимче, мезимац, мези- 

мица, — 6) првенац, првенче, прво- 

рођени, — в) пособац, — г) бли- 

занче, близанчићи, близнад, близа- 

нац, близанак, близнакиња, близан- 

ка, близанаштво, — д) тројке, чет- 

ворке, — ђ) посмрче. 
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1174. — пасторче, довоче, пасто- 

рак, доводац, пасторка, — а) поси- 
нак, посинити, усинити, усиновље- 
ње, усињеник, синити, узети под 
своје, потсвојити, потсвојац, потсвој- 

че, посвојити, посвојеник, усвојити, 

усвојеник, —  поћерка, потевојки- 

ња, посвојеница, усвојеница, — 6) 

храњеник, храњеница, отхранити, 

— в) сироче, сиротан, сирак, сиро- 

та, сиротица, осиротети, сиротова- 

ти, сиротан, сиротиште, — г) ван- 

брачно дете, копиле, копилан, ко- 

пилица, — нахоче, наход (270). 
х 

1175. — брат, братац, брато, бра- 

ца, брале, бата, браћа, братов, бра- 

товљев, братски, братински, брат- 

ство, братимство, братимити, — а) 

полубрат, — 6) небрат, небратски, 

(побратим 1160а). 
» 

1176. — сестра, сеја, сека, дада, 

сестрински, сестринство, — а) полу- 

сестра, — 6) несестрински. 
ж 

СРОДНИЦИ ПО ОЦУ 

1177. — дед(а), дедовски, дедо- 

вина, —  прадед(а), прадедовски, 

прадедовина, — прапрадед, — чу- 

кундед(а), — прачукундед, — а) 
баба, стара мајка, — прабаба, — 

прапрабаба, — чукунбаба, прачу- 

кунбаба. 
> 

1178. — стриц, чича, — прастриц, 

— а) стрина, — прастрина, — 06) 

брат од стрица, стричевић, брату- 

чед, први братучед, — други брату- 

чед, — в) сестра од стрица, рођака, 

родица, братучеда, прва братучеда, 
— друга братучеда. #95 45 >, љ—~ 



пл9. — тетка, тета, —- пратетка, 

— а) тетак, теча, — 'пратетак, — 

6) брат од тетке, теткић, рођак, — 

в) сестра, од тетке, тетишна, рођака, 

родица, — (маћеха 11716). 

+ 

СРОДНИЦИ ПО МАЈЦИ 

(деда итд. 1177, баба итд. Па) 

1180. — ујак, ујка, ујко, уја, у- 
јац, — ујчевина, — праујак, — а) 

ујна, — праујна, — 6) брат од уја- 
ка, ујчевић, рођак, — в) сестра од 
ујака, рођака, рођакиња, родица, — 

г) тетка итд. (1119, а, 6, в), — очух 

%1Пла). 
ж 

СРОДНИЦИ ПО БРАТУ 

1181. — (брату или сестри) сна- 

ха, невеста, — сваћа, — а) прија- 

тељ, прија, опријатељити се, прија- 

тељство. 
ж 

1182. — (само брату) синовац, — 

прасиновац, — синовица, синовки- 

ња, — прасиновица, прасиновкиња. 

+ 

1183. — (само сестри) братић, 

Фбратанић, братанац, — прабратић, 

— братичина, братична, братаница, 

— прабратична. 
+ 

СРОДНИЦИ ПО СЕСТРИ 

1184. — (брату или сестри) зет, 

шогор, призетити, — сузетица, — 
(само сестри) свак, својак, својачи- 

ти, својакати, —- а) (само брату) 

нећак, —- пранећак, — нећака, не- 

буча, — пранећака, — (само се- 
стри) сестрић, сестричић, — прасе- 
стрић, — сестричина, сестрична, — 

прасестрична, — 6) (брату или се- 

стри) пријатељ, прија. 

+ 

СРОДНИЦИ ПО МУЖУ 

1185. — свекар, свекрва, — а) де- 

вер, — деверичић, деверична, — је- 
трва, — брајо, — 6) заова, зет, (па- 

сторак итд. 1174). 
Ж 

СРОДНИЦИ ПО ЖЕНИ 

1186. — таст, пунац, старац, — 

ташта, пуница, баба, — тазбина, — 

а) шурак, шурјак, шура, шогор, — 
шурњаја, шурјакиња, шогорица, — 

шуричић, шурична, — 6) свастика, 

сваст, — пашеног, пашанац, шогор, 

— свастичић, свастичина, (пасторак 

итд. 1174). 
% 

СРОДНИЦИ ПО СИНУ 

1187. — снаха, невеста, — а) у- 

нуче, унук, унука, —  праунуче, 
праунук, праунука, — прапраунук, 
прапраунука, — беле пчеле, — 6) 

пријатељ, прија, опријатељити се. 
ж 

СРОДНИЦИ ПО ЋЕРЦИ 

1188. — зет, (унуче итд. 1187Та, 

пријатељ итд. 11816). 
+ 

1189. — кумство, кум, кума, кум- 

че, кумић, кумица, кумовати, куми- 

ти, окумити. 
+ 

1190. — братство, братственик, — 
а) племе, племенски, племеник, са- 
племеник, суплеменик, — хорда, 

— 6) народ, народни, народност, 

сународник, — родољуб, родољу- 

10! 



бив, родољубље, домољуб, домољуб- 

ље, патриота, патриотизам, патри- 

отеки, — однарођавати. 
~ 

х КУ 

1191. — обичај, уобичајити (се), 

одомаћити се, (навика, 19). 
С ~ 

1192. — слава, крсно име, слави- 

ти, свечар, патарице. 
х 

1193. — имендан, — рођендан, — 

годишњица, стогодишњица. 
» 

1194. — сабор, теферич, заветина, 

прислава, прислављати. 
> 

1195. — моба, мобар, прело, су- 

предак. 

1196. — празник, празновати, 

празнични, благдан, светац, светко- 

вати, — а) Божић, божићни, божић- 

ковати, — Бадњи дан, — бадњак, 

јелка, полажајник, — Ускрс, ускр- 
шњи, — Пасха, — Бајрам. 

» 

1197. — прослава, прославити, 

прослављати, славити, свечаност, 

светковина, светковати, свечан, по- 

ходни, — славље, слављеник, јуби- 

леј, јубилар, јубиларни. 

5 

1198. — бакљада, — ватромет, 

ракет(л)а, бенгалска ватра, жа- 

бица. 

– > » 

1199. — мода, модни, помодни. 

ДРЖАВА И ДРЖАВНЕ УСТАНОВЕ 

1200. — држава, државни, — др- 

жавица, — сила, велика сила, — 

државотворни, — антидржавни, — 

а) сувереност, суверен, — 6) др- 

жавни знаци, грб, — тробојка, — 

в) државни језик, (иностранство 

20056). 
% 

1201. — држављанство, државља- 

нин, држављанка, поданство, пода- 

ник, поданица, поданички, — при- 

бављање држављанства, стицање, 

—  прирођење (натурализација), 

прирођење браком, прирођење анек- 

сијом, —- право опције, оптант, — 

102 

по прирођењу, прирођен, — по ро- 

ђењу, — губитак држављанства, о- 

дузимање држављанства, иступање 
из држављанства, отпуст, — гра- 
ђанство, грађанин, грађанка, гра- 

ђански, — грађанско стање, — гу- 

битак грађанства, — пучанин, пу- 

чанка, пучански, — а) иностранад, 

иноземац (20056), — 6) хомогена 

држава, — хетерогена држава, — 

народне мањине (народносне ма- 
њине). 

» 

1202. — савезна држава, федера- 

тивна држава, делегације, — др- 
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жавни савез, савезна држава, пер- 

сонална унија, реална унија, — ва- 
зална држава, — доминион, — ко- 
лонија, — протекторат. 

Х 

1203. — међународни односи, ме- 

ђународно право, — дипломатски 

преговори, дипломатска нота, ди- 
пломатски корак, демарш, претстав- 
ка, декларација, манифест, прија- 

тељско посредовање (медијација), 

— европска равнотежа, — а) пре- 

кид дипломатских односа, ултима- 
тум, гаранције, санкције, — ретор- 

зије, репресалије (470а), блокада, 

нотификација блокаде, економска, 
блокада, — ембарго, окупација, а- 

нексија, анектирати, присаједиње- 

ње, — објава рата, (ратно право 
14538). 

ЈЕ 

1204. — међународни уговор, кон- 

венција, картел, конкордат, — кла- 
узула, ратификација, измена рати- 
фикација, високе стране уговорни- 
це, — ступање у важност, — отказ 
уговора, отказати уговор, — а) ре- 

гулаторни уговор, — конститутивни 
уговор, — економски уговор, — у- 
говор о ограничењу оружања, — у- 
говор о дефиницији нападача. 

» 

1205. — међународне установе, 
међународни орган, — а) конгрес, 

амбасадорска конференција, међу- 

народна анкетна комисија, конгрес 
мањина, међународни изборни суд, 
Хашки суд, — споразум, антанта, 

пакт, — савез, савезник, савез- 
нички. 

па 

1206. — Друштво народа, пакт 
Лиге народа (ковенант), — Савет 

друштва народа, члан Савета, — 
скупштина, — стални секретаријат, 
главни секретар, биро, одбори, — 

арбитражни суд, факултативна ар- 
битража, облигаторна арбитража, 

стални суд међународне правде, ре- 
гистрација уговора, ревизија угово- 

ра, — колонијални мандат, — међу- 

народне администрације, међунаро- 
дни бирои, —- међународна адми- 

нистрадција рада, — техничке орга- 
низације, — саветодавне комисије. 

Ж% 

1207. — дипломација, дипломат (а), 

дипломатски, — претставник, пу- 

номоћник, агреман, — а) посланик, 

посланство, амбасадор, амбасада, о- 

пуномоћени министар, министар, а- 

кредитовани министар, акредитивна, 

писма, акредитиве, предати акреди- 

тиве, — изванредни изасланик, иза- 

сланство, делегација, делегат, ку- 

рир, поклисар, —- дипломатски кор, 

доајен, — 6) отправник послова, са- 

ветник посланства, трговински ата- 

ше, аташе за штампу, војни аташе, 

— просветни референт, — тумач 

(драгоман), — гаваз,—-в) конзул, 

конзулат, генерални конзул, вице- 

конзул, конзул по позиву, почасни 

(изабрани) конзул, конзуларни а- 

гент, егзекватура, — визирање пасо- 

ша, виза, продужење визе, путни 

лист, путна исправа (раззе-ауалћ), 

путница, пропусница, погранична 

легитимација, — триптик, —г) нун- 

ције, интернунције, — д) екстери- 

торијалност, неповредност, непо- 

вредљивост, имунитет, — ђ) опози- 

вање дипломатског претставника, 
опозвати. 

103 



1208. — власт, област, властан, 

=— законодавна власт, судска власт, 

управна (извршна, административ- 

на) власт (1241), — саветодавна 

власт, — државни орган, — а) пре- 

власт (хегемонија), (анексија 1203 

а), — 6) властољубив, власто- 

љубље. 
~ 

1209. — владати, завладати, вла- 

давина, владар, господарити, заго- 

сподарити, господарство, господар, 

старешина, управљати (1241). 

» 

1210. — безвлашће, анархија, без- 

главље, безглаван, обезглавити. 

~ 

121. — политичка, права, грађан- 

ска права, — неповредност стана, 

слобода кретања, слобода савести и 

вероисповести, слобода штампе, сло- 

бода збора и удружења (удружи- 
вања). 

С 3 

1212. — слобода, слободан (27), 

ослободити, ослобођење, ослободи- 

лац, ослободитељ, — независност, 

независан, неодвисност, неодвисан, 

самосталност, самосталан, — само- 
опредељење. 

х 

1213. — ропство, роб, робиња, 

ропкиња, робље, ропски, робовати, 

робовање, сужањ, сужањство, су- 

жњевати. 
54 

1214. — облик владавине (владе), 

режим, — аутократија, аутократа, 

· самодржац, деспот, самовластан, 

диктатура, диктатор, неограничен, 

—  неприкосновен, неприкоснове- 

ност, неповредљив, неповредљивост, 
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— ауторитативни режим, аристо- 
крација, олигархија, — плутокра- 
тија, — бирократија, — банкокра- 

тија. 
ж 

1215. — република, република- 
нац, републикански, — парламен- 

тарна република, непарламентарна 
република, — парламентарни ре- 
жим, претседнички режим, — прет- 
седник републике. 

+ 

1216. — монархија, монархиста, 

— апсолутна монархија, уставна 

монархија, парламентарна монархи- 
ја, — наследна монархија, — а) 

монарх, владалац, владар, — цивил- 
на листа, — апанажа. 

« 

1217. — круна, крунисати, круни- 
сање, — скиптар, жезло. 

з 

1218. — престо, ступити на пре- 

сто, доћи на престо, попети се на 

престо, ступање на престо, ступа- 
ње на владу, — а) упражњење пре- 

стола, — оставка (абдикација), а6- 

дицирати, силазак са престола, — 
6) узурпација престола, узурпатор, 

узурпирати, — в) намесништво, на- 
месник, регент, — г) претендент, 

претендовати. 
жЖ 

1219. — династија, династични, 

— оснивач династије, — гашење 

династије. 
х 

1220. — наследство престола, 

престолонаследник, — примогени- 

тура, — прагматика, прагматичка 

санкција. 
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1221. — цар, царица, царевић, 

царски, царовати, зацарити (се), — 

царевина, царство, — а) расцар. 
ж 

1222. — краљ, краљица, краље- 

вић, краљевски, краљевски дом, 

краљевати, — краљевина, краљев- 

ство, — величанство, —- поткраљ 

вице-краљ), — а) раскраљ. 
+ 

1223. — кнез, књаз, кнегиња, кне- 

жевић, кнежевски, кнежев, кнезова- 

ти, — кнежевина, кнежевство, — 

височанство, — а) раскнез. 
~ 

1224. — војвода, херцег, војвот- 

киња, војводски, —- војводство, вој- 

водина, — надвојвода, — дужд, — 

бан, бански, банство (12416), — а) 

султан, султанија, падишах, — е- 

мир, — кедиф, — беј, — негус, — 

шеик, — шах, — хетман, — кан, — 

раџа, махараџа, — микадо. 
» 

1225. — двор, дворски, дворанин, 
дворкиња, — камарила, свита, — 

коморник, перјаник, пехарник, — 

цивилна и војна кућа. 

х 

» » 

1226. — устав, уставан, уставност, 

уставно право, уставотворни, уста- 
вотворна иницијатива, уставотвор- 

на, скупштина (конституанта), — у- 

ставобранитељ, — октроисати устав, 
— а) неуставан, противуставан, — 
обустављање устава, — државни у- 
дар. 

+ 

1227. — парламент, народно прет- 

ставништво, —- скупштина, сабор, 

веће, собрање, дума, сејм, — а) је- 

днодомни систем, —- дводомни си- 

стем, доњи дом, доња кућа, горњи 

дом, горња кућа, сенат, — 6) непо- 

средна демократија, непосредно на- 

родно законодавство, референдум, 

плебисцит, народна иницијатива, — 

посредна. демократија. 

» 

1228. — сазив скупштине, редо- 

ван сазив, ванредан сазив, сазива- 
ње, — скупштинска периода, леги- 
слација, уставни рок, — конститу- 

исање, отварање, одгађање, закљу- 
чење, закључити, распуштање, — 
престона беседа. 

» 

1229. — члан парламента, заступ- 
ник, посланик, скупштинар, —- се- 
натор, — мандат, — посланички 
клуб, — а) претседник, претседни- 

штво, привремено претседништво, 
— 6) скупштински одбор, —- вери- 

фикациони одбор, верификација, 

оверавање посланичких пуномоћ- 
става, — финансиски одбор, — иму- 

нитетни одбор, имунитет, посланич- 
ка неповредност. 

Х 

| - 

1230. — парламентарни правил- 
ник, пословник, скупштински по- 
ступак, — седница, дневни ред, 
скупштински претрес, кворум, — 

подношење законског предлога, хи- 

тан предлог, упућивање у одбор, 

пленум, — гласати, изгласати, — 

амандман, — резолуција, — одо- 

бравање међународних уговора, — 

претресање буџета, одобравање бу- 

џета, усвајање буџета, одрицање 

буџета, — питање, управити пита- 

ње на министра, интерпелација, у- 

путити · интерпелацију, интерпе- 
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лант, — истрага, анкета, — молба, 

жалба, петиција, — оптужба мини- 

стра, — изгласавање неповерења, 

— а) опозиција, — опструкција, — 
6) опомена, —- одузимање речи, — 

привремено искључење. 

ж 

1231. — парламентарни избори, 

изборно право, — наредити изборе, 

расписати изборе, — бирач, избор- 

ник, бирачко тело, бирачки списак, 

бирачко право, опште право гласа, 

неједнако право гласа, ограничено 

право гласа, женско право гласа, — 

активно право гласа, пасивно пра- 

во гласа, — класни систем, класне 

организације, позивне организаци- 

је, — а) гласање, гласати, гласач, 

глас, — надгласати, једногласно, а- 

кламацијом, — гласачко место, би- 

ралиште, — гласачка кутија, гла- 

сачка куглица, — бирачки одбор, 

— кандидат, кандидатска листа, 

кандидовати (се), — носилац ли- 

сте, —- посланички услова, — 6) 

непосредно бирање, посредно бира- 

ње, повереник, — изборни округ, 

изборна јединица, — појединачно 

гласање, гласање по листама, тај- 

но гласање, јавно гласање, —- ве- 

ћина, апсолутна већина, релативна 

већина, изборни количник, — сраз- 

мерно претставништво, пропорц, ма- 

јоритетски систем, систем плурал- 

ног вотума (умноженог гласа), ау- 

томатски систем (Баденски систем), 

Донтов систем, — в) изборни резул- 

тат, —- подела мандата, посланичка 

"места, — изабрати, изабраник, — 

г) ужи избори, балотажа, накнадни 
избори. 
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1232. — политичка странка, пар- 
тија, партиски, двопартиски систем, 
партизан, — вођ, вођа, воћство, — 

главни одбор, извршни одбор, глав- 
ни секретар, — првак. 

ж 

1233. — демократа, демократија, 

демократски, народњак, — левица, 

левичар, — а) напредан, напред- 

њак, — либералан, либерал, сло- 

бодоуман, слободњак, слободоумље, 

— радикалан, радикал, — 6) наза- 

дан, назадњак, назадњаштво, реак- 

ционар, реакционарство, мрачњак, 

мрачњаштво, — конзервативан, кон- 

зервативац, — клерикалан, клери- 

калац, — 8) социјализам, соција- 

лист, — комунизам, комунист, — 

анархизам, анархист. 

% 

1234. — политика, политички, по- 

литичар, водити политику, бистри- 

ти политику, политизирати, — а) 

државник, државнички. 
» 

1235. — агитација, агитовати, а- 

гитатор, кортешовати, кортеш, — 

збор, одржати збор, држати збор, 

зборно место, збориште, — а) де- 

магогија, демагог. 
% 

1236. — политички покрет, покре- 

тач, струја. 
% 

1237. — поредак, правни поредак 

(1276), друштвени поредак, — ред, 

мир, мирно. 
% 

1238. — немир, изазвати немир, 

нарушити мир, нарушитељ, незадо- 

вољник, смутљивац, смутити, мут- 

љивац, мутити, букач, букавац, бу- 



шити, бушкарати, — изгред, изгре- 
дник, метеж, гужва, смутња, помут- 
ња, трзавице. 

Х 

1239. — буна, побуна, узбуна, бу- 
нити (се), побунити (се), подбуни- 

ти, узбунити (се), —- побуњеник, 

бунтовник, бунтовнички, бунтован, 

— а) устанак, револуција, устати, 

дићи се, подићи се, устаник, усташ, 

дићи устанак, букнути, —- грађан- 

ски рат, — 6) опсадно стање, из- 

нимно стање, стање приправности, 
— в) угушити, умирити, — г) пре- 

врат, превратни, превратник, — ра- 
сап, — пуч, пучиста. 

% 

1240. — завера, урота, завереник, 
уротник, заверенички, уротнички, 
заверити се, уротити се, ротити се. 

% 

Ж % 

1241. — управна власт, админи- 
стративна власт (1208), управно 

(административно) право, управља- 
ти, управа (1209), — а) шеф, — 
орган, виши органи, нижи органи, 

— бирократија, бирократски систем, 

хијерархија, — старешина, старе- 

шинство, с старешовати, старији, 
претпостављени, млађи, потчињени, 
— поглавар, главар, глава, погла- 
вица, поглаварство, доглавник, ве- 

ликаш, великодостојник, достојан- 

ственик, врховни, на челу, — др- 
жавник, државнички, — дисциплин- 
ска. власт (1267), — 6) бан (1224), 

бановина, подбан, бановински, — 

жупанија, жупан, велики жупан, 

— област, обласни, — округ, окру- 

жни, окружни начелник, котар, ко- 

тарски, — срез, срески, срески на- 

челник, (општина 1269). 
» 

1242. — централна власт, центра- 

лизација, — децентрализација, де- 

концентрација, — самоуправа, са- 

моуправни, самоуправни органи, а- 

утономија, аутономан, широке ауто- 

номије. 
» 

1243. — влада, кабинет, мини- 

старски савет, — шеф владе, прет- 

седник владе, министар претседник, 

први министар, претседништво вла- 

де, —- члан кабинета, члан владе, 

министар, државни министар, ми- 

нистарство, министарска столица, 

ресор, портфељ, министар без порт- 

феља, — помоћник министра, — 

државни потсекретар, — канцелар, 

— а) парламентарна влада, каби- 

нетска с влада, чиновничко мини- 

старство, —- изборна влада, радна 

влада. 
>» 

1244. — управни акт, једностран 
управни акт, наредба, службена, на- 

редба, конститутивна наредба, указ, 

решење, окружница, распис, распи- 

сати, претпис, допуштење, овлашће- 

ње, повластица, — двострани акт, 

уговор, приватноправни уговор, јав- 

ноправни уговор. 
Х 

1245. — управни суд, — Држав- 

ни савет, —- административни спор. 
Х 

1246. — администрација, админи- 

стративни, с" званичан, званично, 
службено, службен, по службеној 

дужности, озваничити, — полузва- 
ничан, полуслужбен, — а) прива- 

тан, —- публика, грађани. 
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1247. — надлежност, с молбом 

на надлежност, поступак (процеду- 

ра), на даљи поступак, до даље на- 

редбе, —- а) акт, изворник (ориги- 

нал), првопис (концепт), — пре- 

пис, копија, дупликат. 
ЈЕ 

1248. — молба, поднети молбу, 

молбеница, замолница, молилац, 

молитељ, молиља, тражење, — под- 

несак, — претставка. 
% 

1249. — исправа (1304), отпра- 

вак, писмено, документ, — увере- 

ње, напис (1121), елаборат, — ове- 

ра, оверити, оверовити, одостовери- 
ти, потврда, потврдити, озваничи- 
ти, —- потпис, потписати (160а), 

премапотпис, рукознак, — печат, 
мур, — а) добивалац, странка. 

+ 

1250. — лична исправа, легити- 

мација, легитимисати (се), — па- 

сош, домовница, —  завичајност, 

завичајно право, завичајан, — над- 

лежност, надлежан, принадлежан, 

принадлежност, припадност, (до- 

мицил итд. 12776). 
» 

1251. — такса, прописна такса, 

таксена тарифа, — таксена марка, 

прилепити, поништити, —  белего- 

вина, жиговина, —  пристојба, — 

такса плаћена, ослобођен од таксе, 

ослобођење, сиромашко право. 

СКЈ 

1252. — државна установа, завод, 

— уред, надлештво, уредски, кан- 
целарија, канцелариски, — а) по- 

дручје, подручан, потпадати, пот- 

пасти, домашај, — надлежан, над- 

лежност, — ненадлежан. 
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1253. — архива, архивар, — про- 
токол, регистар, деловодни прото- 

кол, деловодник, — писарница, — 

експедиција. 

хж 

1254. — рачуноводство, 

вођа. 
рачуно- 

» 

1255. — буџет, буџетски предра- 

чун, — раздео, глава, партија, по- 

зиција, — буџетске аконтације, бу- 

џетско прекорачење, продужење бу- 

џета, вирман, — буџетске дванае- 

стине. 
» 

1256. — контрола, контролисати, 

контролор, — Главна контрола 

(12716), рачуноиспитач. 

з 

1257. — статистика, водити ста- 

тистику, статистички, статистичар, 

— попис. 
» 

1258. — државна служба, звање, 

чиновничко звање, службени, служ- 

бено, — службеник, службеница, 

функционер, — године службе, 

сталност државне службе, — стру- 

ка, место. 
ж 

1259. — државни чиновник, чи- 

новник грађанског реда, указни чи- 

новник, чиновничко стање, — а) 

званичник, званичница, —  кон- 

трактуални чиновник, —  дневни- 

чар, дневничарка, — 6) служитељ, 

служитељка, —- в) претпостављени, 

— потчињени, — вршилац дужно- 

сти, заменик, — дежурни, — г) 

активни чиновник, —- на располо- 

жењу, ставити на расположење, — 
у пензији, ставити у пензију, пен- 



зионисати, пензија, пензионар, ми- 

ровина, умировљен. 
» 

1260. — чиновнички положај, — 

шеф, управник, управитељ, управ- 

ница, управитељка, управа, управ- 

ни, — директор, генерални дирек- 

тор, начелник, —- саветник, — ин- 

спектор, — секретар, тајник, — 

пристав, писар, — приправник. 
»% 

1261. — поставити, наименова- 
ти, постављење, наименовање, — а) 
разврстати, разврставање, положај- 
на група, група, категорија. 

Ж 

1262. — унапредити, унапређење, 
промакнути, промакнуће, — а) од- 
ликовати, одликовање, одличје. 

х 

1263. — преместити, премештај, 

— размештај, —- по потреби служ- 

бе, по молби, по казни. 
+ 

1264. — оставка, дати оставку, 

поднети оставку, —- уважити остав- 
ку, — а) напустити дужност. 

% 

1265. —  отпустити, отпуштање, 
отпуштен, — суспендовати, — у- 
празнити место, упражњено место. 

х 

1266. — плата, основна плата, 

принадлежности, берива, новчане 

принадлежности, принадлежан, при- 
надлежати (1485), — повећане 

принадлежности, смањене принад- 

лежности, —- додатак, станарина, 

додадак на скупоћу, додатак на же- 

ну, додатак на децу, —- пристојба, 

следовање, следовати, — а) пови- 

шица, 

1267. — дисциплинска власт, — 

неуредност, дисциплински иступ, 

дисциплински преступ, —  дисци- 

плински прекор. 
ж 

1268. — полициска власт, поли- 

ција, полицајац, —  претстојни- 

штво градске полиције, управа гра- 

да, управник града, — | комесари- 
јат, комесар, —- кварт, старешина 
кварта, — погранични комесари- 
јат, железнички комесаријат, — 

жандарм, жандармерија, жандар- 
мериска станица, редар, редарство, 
позорник, — саобраћајац. 

»Х 

1269. — општина, општински, 

општинар, —- самоуправа, самоу- 

правни, — општинско поглавар- 

ство, претседник општине, градона- 

челник, — кмет, кметство, кметова- 

ти, — одбор, одборник, заступник, 

— веће, већник, сенатор, —  оп- 

штински бележник, —- општински 

тајник, нотарош, ћата, — биров, 

пандур, пољак, патролџија. 

хж 

1270. — матичарски уред, мати- 

чар, матица, грађанско стање, — 

књига рођених, уверење о рођењу, 

крштеница, књига венчаних, 

венчаница, — књига умрлих, умр- 

лица, — извод из књиге. 

х 

12711. — финансиска власт, фи- 
нансије, финансиска управа, фи- 

нансиски орган, финанс, — држав- 

ни ерар, — а) пореска управа, по- 

рески уред, порезник, — порез, по- 

реза, данак, дажбина, прирез, дохо- 

дарина, десетак, харач, намет, — 

разрезати порез, разрез, порезати, 
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опорезати, опорезивати, —- | подле- 

жати (405, 1272), —  отсеком, — 

6) месна контрола, Главна контро- 

ла (1256), — рачуноиспитач. 

» 

1272. — царина (ђумрук), ца- 
ринарница, царинар, цариник, ца- 

ринити, оцаринити, царињење, ца- 

ринска тарифа, став, повраћај ца- 

рине, —- подлежати (1271), — де- 

кларација, —  лежарина,л — а) 

трошарина, трошарински, — баж- 

дарина, —— калдрмнина. 

>» 

>» х 

1273. — законодавство, законо- 

давни, законодавна власт, законо- 

давац, законодавна иницијатива, 

— право потврђивања, право одба- 

цивања (вето). 
» 

1274. — закон, законски, зако- 

нит, законито, законитост, узакони- 

ти, озаконити, озакоњење, — важи- 

ти, пуноважан, правоваљан, редов- 

ним путем, — незаконит, незакони- 

тост, противзаконат, — безакон, бе- 

закоње, безаконик, недозвољен, — 

прекршај, прекршити, повреда, по- 

вредити (2356), — а) законска од- 

редба, пропис, законски рок, стро- 

ги рок, — тумачење закона, екстен- 

зивно тумачење, рестриктивно ту- 

мачење, — воља закона, —  оп- 

штост закона, — 6) уредба, прав- 

на уредба, административна уред- 

ба, указ, наредба, решење, — пре- 

лазно наређење, — в) прави закон, 
формални закон, — материјални за- 
кон, судска начелна одлука, — др- 
жавни закони, земаљски закони, — 
уставни закон, (устав 1226), — г) 

по 

доношење закона, донета закон, — 

потврђивање закона (1273), — про- 
глашавање (промулгација), — по- 

тврђивање (санкција), — објављи- 

вање, обнародовање (публикација), 

— ступање на снагу, ступање у жи- 

вот, — уасано ега, — престанак 

закона, укидање (аброгација), обе- 

снажити, — неважећи – (3984), 

промена с (дерогација), амандман, 

— неповратна, повратна сила зако- 

на, — дотрајалост закона, (застаре- 
ти 1318). 

— 

х 

1275. — законик, — | кодифици- 

рати, кодификатор, — одељак, став, 

тачка, алинеја, члан, параграф, — 

а) грађански законик, —- трговач- 

ки законик, — војни законик. 
»% 

1276. — право, права, правни, 

правник, правнички, — правни по- 
редак, — правни однос, — правно 
стање, — пуноправан, равноправан, 
равноправност, — стећи право, сте- 

чено право, доводити право, — га- 
шење права, бесправан, — правни 
извори, правни прописи, правне 
норме, — субјект права (1277), 0о6- 

јект права, — првенствено право, пр- 
венство (приоритет), —- повласти- 

ца ( привилегија), повластити, по- 

влашћен, — концесија, — а) про- 

писано право, обичајно право, — 

судска пракса (1284), — прохиби- 

тивно, императивно, пермисивно, 

интерпретативно право, —  објек- 

тивно право, субјективно право, — 

принудно право, диспозитивно пра- 

во, — 6) јавно право, државно пра- 

во, административно право, кри- 
вично право, црквено (канонско) 
право, међународно право, — при- 
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ватно право, грађанско право, тр- 

говачко право, индустриско право, 

поморско право. 

ж 

1277. — правни субјект, —  фи- 

зичко лице, — правно лице, морал- 

на личност, — орган, — удружење, 

установа, задужбина, —  условни 

субјект, — а) несталост, нестали, 

— умрлост, проглашење несталог 

за умрлог, — претпоставка живо- 

та, (држављанство 1201), — 6) доми- 

цил, вољни домицил, законски до- 

мицил, — место бављења, борави- 

ште (резиденција), — место задр- 

жавања, — место пребивања, пре- 

бивалиште. 
х 

1278. — правна способност, сво- 
јевласт, — одузимање својевласти, 

потпуно одузимање својевласти, де- 

лимично одузимање својевласти, 

— стање несвојевласти, —- а) по- 

словна способност, обим пословне 

способности, —- пословна неспособ- 

ност, ограничена пословна способ- 

ност, неспособност за закључива- 

ње правних послова, — старачка 

изнемоглост, — душевна немоћ, — 

светли тренуци, —- умоболник, ра- 

спикућа, пијаница, — 6) малолет- 

ство, малолетник, млађи малолет- 

ник, малолетан, малолетност, мало- 

добан, непунолетан, доба живота, 

узраст, — пунолетство, пунолетан, 

пунолетно лице, проглашење за пу- 

нолетна, еманципација малолетни- 

ка, прећутна еманципација, осло- 

бођење од очинске власти, пупи- 

ларна тужба, — в) грађанска част, 

грађанска права, —- губитак гра- 

Ђанске части. 

1279. — старатељство, —- стара- 
тељски суд, старатељски судија, 

старатељско повереништво, стара- 

тељски савет, сирочадски сто, — 

старатељ, старалац, — старатељ по 
званичној дужности, законити ста- 

ратељ, наименовани старатељ, ту- 
тор, туторство, — управник имања, 
— стараник, — а) штитништво, 

званично штитништво,  заводско 
штитништво, штитник, штитник ма- 

лолетника, штићеник, пупила, 

— 6) скрбоништво, скрбник, по- 

стављање скрбника, — скрољеник, 

— в) помоћништво, привремено по- 

моћништво, помоћник, привремени 

помоћник. 
%Х 

1280. — усвојење (адоптација), 

— потпуно усвојење, условно усво- 

јење, —- посвојење, узимање под 

своје, усвојити, посвојити, узети 

под своје, адоптирати, усвојеник 

(1174 а), — раскид усвојења, — 

храњеништво, храњеник, храњени- 
ца, хранитељ, — побратимство, по- 
сестримство (1160а), — а) позако- 

нити, позакоњење, позакоњење ми- 
лошћу владаоца, признање (лега- 
лизација), — 6) утврђивање очин- 

ства (патернитета,). 
%ж 

1281. — стварно право, — а) др- 

жавина, посед, држалац, фактичка 

власт, — правична, законита др- 

жавина, неправична, незаконита 

државина, савесна државина, неса- 

весна с државина, манљива, неин- 

справна државина, — државина пра- 

ва, — судржавина, државинска за- 

штита, државинска тужба, — 06) 
својила (1470), власништво, вла- 

сник, сопственик, — имовинско 
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право, —- право располагања, — 

право на потеру, — сувласништво, 

сувласник, савласник, уговор о су- 

власништву, — двовласник, двовла- 

снички, — скупна својина, сусво- 

јина, заједничка својина, заједни- 

чар, смесничар, —- развргнуће за- 

једнице, — прибављање својине, у- 

говорно прибављање, — својина на 

нађеним стварима, находач, — сво- 

јинска исправа, тапија, — земљи- 

шна књига, упис, уношење (инта- 

булација), брисање (екстабулаци- 

ја), укњижба, предбележба – (пре- 

нотација), забележба (аднотација), 

грунтовница, баштинска књига, у- 

баштинити, убаштињење, својин- 

ска књига, — транскрипција, при- 

времено убаштињење, —  прибеле- 

шка, — отуђити, отуђење, — прене- 

ти, пренос тапије (1498), —  одр- 

жај, заузимање (окупација), туж- 

ба. за повраћај ствари, ђавоље дока- 

зивање, тужба због узнемиравања, 

— експроприсати, експропријаци- 

ја (извлаштење), — конфискација, 

— реквизиција, — индустриска сво- 

јина, — умна својина, — ауторско 

право, — вв) службеност, стварна 

службеност, лична службеност, по- 

служно добро, повласно добро, — 

уживање, ужитак, ужитак на по- 

трошним стварима, плодоуживање, 

удовичко уживање, уживати, ужи- 

валац, ималац ужитка, титулар у- 

житка, — преносивост ужитка, — 

г) заложпо право, —- залога, руч- 

на залога, допуна залога, заложно 

право на правима, — заложни по- 

верилац, заложни дужник, — пра- 

во првенствене наплате, право сле- 

довања, — ломбард, — хипотека, 

(интабулација 12816), одобрити хи- 

12 

потеку, хипотековано добро, — 
хипотекарни поверилац, хипоте- 
карни дужник, — упис хипоте- 
ке, пренос хипотеке, ранг хипо- 
теке, — судска хипотека, вољ- 
на хипотека, уговорена хипоте- 
ка, — генерална хипотека, спе- 
цијална хипотека, својинска, вла- 

сничка хипотека, —-  натхипотека 
(надинтабулација), прибелешка, — 

престанак хипотеке, испис из књи- 
га, — д) интабулисани закуп, — 

ђ) право придржаја, — е) право 

прече куповине, —- ж) водно пра~ 

во, — 3) рударско право. 
-з 

1282. — тражбено (облигационо) 

право, — уговор, уговорити, уго- 
варати, уговарач, уговорне стран- 
ке, — закључити уговор, — раски- 
нути уговор, раскид, —- а) имено- 

вани уговор, неименовани уговор, 
—- главни уговор, споредни уговор, 
мешовити уговор, материјални 

(каузални) уговор, апстрактни у- 

говор, — једнострани уговор, дво- 

страни (узајамни) уговор, — уго- 

вор са накнадом, теретни (онеро- 
зни) уговор, уговор (без накнаде 

(лукративни, доброчини уговор), 

— уговор у корист трећег лица, у- 
говор на терет трећег лица, — од- 
важни (алеаторни) уговор, 

на срећу, — привидни уговор, — 
рушљиви уговор, — 6) уговор 

о пуномоћству, пуномоћство, пу- 

номоћије, пуномоћ, овлашћење, о- 

властити, овлашћивати, — генерал- 
но пуномоћтесво, изрично пуномоћ- 

ство, ограничено пуномоћство, спе- 
цијално пуномоћство, — делокруг 

пуномоћника, — властодавац (опу- 

номоћитељ), — пуномоћник (опу- 

уговор _ 



номоћеник), овлашћеник, —- оду- 

зимање (отказ, опозивање) пуномо- 

ћи, пренос пуномоћи, — вреди као 
пуномоћије, — одобравам поступак 

моје жене, — в) уговор о деловод- 

ству, — деловођа, — г) уговор о 

поклону, (доброчини, даровни уго- 

вор), — поклон, поклонити, покло- 
нодавац, поклонопримац, надарбе- 

ник, — неопозивање поклона, оси- 
ромашење, крајња неблагодарност, 
— д) уговор о остави (аманету), 

— остава, остављач (депонент), чу- 
вар (депозитар), — узгредна оста- 
ва, нужна остава, судска остава 
(секвестрација), — ђ) уговор о на- 

ручу (послузи), — послуга, послу- 

гопримац, —- послугодавац, комо- 
датор, — е) уговор о зајму, — зај- 

модавац, зајмопримац, — дуг, глав- 
ница, интерес (1573), лихва, — ж) 

уговор о промени (трампи), — про- 

мена, трампа, променити, трампи- 

ти (се), — з) уговор о продаји и 

куповини (купо-продајни), —-  ку- 

пац, продавац, — купити (1503), 

продати, отуђити (12816), — про- 

даја футуре, продаја са правом 

откупа, препродаја продавцу, са 
правом с прекупа (право прече 
куповине), продаја ако нема бо- 
љег купца, продаја на пробу, 

— и) порабни уговор, пораба, 

порабни предмет, порабнина, — 

потпораба, —  давалац на пора- 
бу, узималац на порабу, — закуп 

(1483), закупни, закупити, закуп- 

нина, закупштина, — закуподавац, 
— закупопримац, закупац, закуп- 

вик, —- кирија, аренда, — најам, 

најамни, најамнина, најамице, нај- 

мити, изнајмити, — наручитељ, — 

посленик, — ј) уговор о ортаклуку, 

8, Систематски речник 

— ортак, ортакиња, (13136), -— ла- 

вовски ортаклук, — улог, удео, — 
деоба, — к) брачни уговор, — брач- 

ни однос, — брачни испит, — брач- 

не сметње, брачне забране, — по- 
ништај брака, — развод брака, — 

конвалидација брака, — л) уговор 

о накнади учињене штете, обеште- 

тити, обештећење. 
» 

1283. — наследно право, —- на- 

следство, наслеђе, наследствен, на- 

следити, наслеђивати, наследни, 

баштинити, — наследник, наслед- 

ница, баштиник, —- законити на- 

следник, тестаментарни наследник, 

општи (универзални) наследник, 

— способност за наследника, — 0- 

ставити, оставилац, опсручитељ, за- 

вештач, завештати, опоручити, за- 

вештај, завештање, легат, легатар, 

— заоставштина, баштина, маса, ма- 

сарош, — а) тестамент, последња 

воља, изјава последње воље, опо- 
рука, тестаментарни, опоручни, — 

кодицил, уговор о наслеђивању, — 

6) оставинска расправа, повести 0о- 

ставинску расправу, расправљање 

наследства, оставински суд (масал- 

ни суд), — извештај о смрти, про- 

токол извештаја о смрти, смртовни- 

ца, умрли, стављање имовине под 

печат, стављање печата, проглаше- 

ње изјаве последње воље, наступио 

случај наследства, — извршилац 

последње воље, извршилац теста- 
мента, судски изасланик, управи- 

тељ масе, —- пописивање заостав- 

штине, попис (инвентар, имовник) 

заоставштине, непокретнине, по- 

кретне (телесне) ствари, тражбине 

заоставштине, стање дугова, — на- 
следничка изјава (наследно очито- 

3 



вање), рок за размишљање, — из- 

јава о прихвату наследства, при- 

хватити, безуветна, наследничка 

изјава, прихватање наследства бе- 

зуветно (без инвентара), —- уветна 

наследничка изјава, придржавају- 

ћи себи благодети пописа (уз бла- 

годат имовника, са инвентаром), -— 

одрећи се наследства, — позивање 

веровника, пријава тражбина, — 

досудна расправа, досудити наслед- 

ство, распоредно решење, — деоба 

наследства, тужба за деобу, нацрт 

о деоби, деобна исправа, — продаја 

јавном дражбом (јавним надмета- 

њем), — уручење (предаја) зао- 

ставштине, — уписивање у земљи- 

шне књиге (убаштињење), — на- 

следне таксе, намирење наследних 

такса. 
2 

1284. — судска власт, правосуђе, 
— суд, судски, судбени, — судска 

пракса, —- редовни суд, ванредни 

суд, преки суд, суд за заштиту др- 

жаве, —- војни суд, ратни суд, — 

духовни суд, — управни суд, — из- 

брани суд, — суд добрих људи, — 

жири, — инокосни суд, зборни суд, 

(веће 1285), поротни суд, — прво- 

степени суд, вишестепени суд, — 

призивни суд, апелација, апелацио- 

ни суд, судбени сто, —-  касација, 

касациони суд, сто седморице, — 

окружни суд, срески суд, трговач- 

ки суд, општински суд, — помор- 

ски суд, — одељење, — грађанско 

веће, кривично веће, — вансудски. 
» 

1285. — судски органи, —- суди- 

ја (1320), судац, судиско веће, — 

судија појединац, инокосни судија, 

инокосац, — судија неспорних де- 

14 

ла, — старатељски судија, — одре- 
ђени судија, замољени судија, за- 

молница, — истражни судија 

(1322), — а) секретар суда, ауди- 

тор, пристав, — записничар, — пи- 
сар, (државни тужилац 1319). 

х 

1286. — судница, — а) заседа- 

ње суда, —- седница, јавна седни- 

ца, —-  нејавна (тајна) седница, 

искључење јавности, отстрањење 
публике, — 6) судски одмор, суд- 

ске ферије, феријалне ствари. 
х 

1287. — судско подручје, —- над- 

лежност, потсудност, — месна над- 
лежност, стварна надлежност, — 
сукоб о надлежности, — делегаци- 
ја, — ванобласност (екстеритори- 

јалност). 
« 

1288. — адвокат, адвокатски, ад- 

вокатура, адвокатисати, адвоцира- 
ти, одветник, одветнички, правоза- 
ступник, правобранилац, —  адво- 

катски ред, адвокатска комора, — 
адвокатска награда (хонорар), — 
адвокатски приправник, стаж, — 
а) бранилац, бранити, —  брање- 

ник, клијент, — 6) буџаклија. 

% 

1289. — јавни бележник, 

— јавнобележничка комора. 

% 

нотар, 

1290. — судски ванпарнични по- 

ступак, — а) судска сведоџба, — 

потврда, уверење, — 6) овера, — 

оверавање преписа (видимирање), 

оверавање рукописа, оверавање пот- 

писа, оверавање печата (легализа- 

ција), — оверавање превода, — в) 

поништај исправе (амортизација), 
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— допустивост поништаја, — руш- 
љивост, 

» 

1291. — судска процена, добро- 

вољна процена, — вредност по про- 

цени, проценљив, — а) судска про- 

даја, — 6) одређивање мираза и о- 

преме. 
» 

1292. — грађански судски посту- 
пак, грађанско процесно право, 

—- процес, парница, парба, спор, 
споран, правда, терба, — парничи- 

ти се, парничење, водити парницу, 

повести парницу, судити се, прети 

се, давијати се, сапрети, — повести 

парницу, упустити се у парницу, 

покренути поступак, — парница у 

току, текућа парница, спајање (сти- 

цај) више парница, — добити пар- 

ницу, —  малична (багателна) 

ствар, кратки поступак, брзи, пре- 

ки (сумарни) поступак, мандатни 

поступак, мандат, платни налог, 

менични платни налог, — а) пар- 

нична странка, парничар, супарни- 

чар, парнична способност (1278), 

— 6) без парнице, на леп начин, 

пријатељски. 
» 

1293. — тужба, поднети тужбу, 

тужити (467), тужити се, утужити 

захтев, —- тужбени предлог, туж- 
бено тражење, —- рок за подизање 
тужбе, — тужба за утврђивање, — 

кумулација тужаба, — противтуж- 

ба, —- а) странке, —  противна 

странка, противник, — тужилачка 
странка, тужилац, тужитељица, ту- 
жиља, сатужилац, — мешање, глав- 
но мешање, главни умешач, споре- 
дно мешање, споредни умешач, — 

8• 

6) тужена странка, туженик, туже- 
ница, (одговор 1282). 

% 

1284. — судски позив, рочишни 

позив, кратки позив, — службено до- 

стављање, службени погон, — стра- 

начки погон, —- доставница, судски 

рецепис, —- ускраћивање пријема, 

— а) позивар, —- насловник, при- 

малац, адресат (1400а), дестина- 

тар, наслов, — 6) претстати, прет- 

стајање, претстанак. 
+ 

1295. — расправа, суђење, суди- 
ти, — усмена, спорна расправа, глав- 
но рочиште, — прозив. 

»% 

1296. — поучавање странака, — 

покушај поравнања, судско порав- 

нање, поравнати (се), наравнати 

(се), равнати (се), закључити по- 

равнање, нагодити се, нагодба, на- 
мирити се, 

» 

1297. — припремни поступак, — 
огласити ствар, учинити оглашење 
ствари, — предлог, — а) приговор, 
покренути приговор ненадлежно- 

сти, приговор правомоћно пресуђе- 

не ствари, приговор застарелости, 

приговор недоспелости, — побија- 

ти приговор, —- прекорачење туж- 

беног предлога, — 6) изузеће (ре- 

кузација), тражити изузеће судије, 

захтев за изузеће, искључење, 

тражити искључење судије, — в) 

пропустити рочиште, —- прекид по- 

ступка, — мировање поступка. 

ж 

1298. — саслушање странака, 
саслушати, преслушати,  преслу- 
шавати, изјава странке, исказ, пред- 

(155) 



лог странке, — признање, судско 
признање, вансудско признање, пре- 
ћутно признање. 

3 

1299. — доказ, доказна средства, 

доказна снага, доказно градиво, 

доказни чланак, —- објективни до- 

каз, непобитни доказ, допуни доказ, 

противдоказ, — прибирање доказа, 

извођење доказа, — оцена доказа, 

доказни закључак, материјална и- 

стина, чињеничко стање. 

» 

1300. — доказ сведоцима, —- све- 

док, сведочити, посведочити, сведо- 

чење, — сведок тужбе, сведок од- 

бране, — неспособан, неприпустив, 

сумњив сведок, —- опоручни  све- 

док, — недопуштеност сведочења, 

ускраћивање сведочења, — сведоков 

изостанак, — привести сведоке, — 

саслушање _ сведока, — саслушати 

под заклетвом, саслушање замол- 

беним путем, (замолница 1248), — 

сведок познавалац, — а) пристојбе 

сведока, дангуба, по умерењу суда. 

3 

1301. — заклетва, присега, за- 

клети, присећи, положити заклетву, 

заклети се, изјава под заклетвом, 

— наложити заклетву, нудити за- 

клетву, примати повраћену (при- 

пуштену) заклетву, — главна за- 

клетва, допуна заклетва, — проми- 

сорна заклетва, асерторна заклетва, 

— заклетва очитовања, опоменути 

на светињу заклетве, — крива за- 

клетва (кривоклетство 1347). 

ЈЕ 

1302. — доказ вештацима, веш- 

так, вештачити, вештачење, — ми- 

шљење вештака, процена, налаз ве- 

16 

штака, — изузеће вештака, искљу- 

чење вештака. 
+ 

1303. — доказ увиђајем, —- уви- 

ђај, увиђај на лицу места. 
Ж 

1304. — доказ исправама, испра- 

ва (1249), подношење исправе, еди- 

ција исправе, — јавна исправа, при- 

ватна исправа, — изворна исправа, 
правна исправа, — манљива испра- 
ва, подметнута (апокрифна) испра- 

ва, —- спољни недостаци исправе, 
— уступна, предајна, закладна, пу- 
тна исправа. 

» 

1305. — доказ индицијама, инди- 

ције. 
» 

1306. — одбрана, — одговор, ре- 

плика, дуплика, — реч браниоца, 
дати реч. 

% 

1307. — пресуда (1327), изрећи 

пресуду, изрицати, пресудити, доне- 
ти одлуку, — пресуда због изостан- 

ка, пресуда због пропуштања, о- 
глушна (контумациона) пресуда, 

— изостала странка, дошавша 
странка, — пресуда на основу при- 
знања, пресуда на основу одрицања, 
— коначна пресуда, делимична пре- 
суда, међупресуда (међутимна пре- 

суда), — заједничка, допуна, при- 

годна пресуда, — повољна, одрешу- 
јућа (апсолуторна) пресуда, — до- 

судити, досуда, — усвојити, одбити, 
—- осудити, осуда, осудна пресуда, 
осудно решење, —- добити парницу, 
странка која је победила, — стран- 

ка која је подлегла (побеђена 

странка), — пресудна изрека, — се 
правне и фактичне стране, реферат 



пресуде (експозиција), диспозитив 

пресуде, диспозитивни део, разлози 

суда, — доношење пресуде, објав- 

љивање (проглашавање) пресуде, 

достављање пресуде, — забелешка 

о пресуди, — отправак пресуде. 

% 

1308. — парнични трошкови, нак- 

надити парничне трошкове, трош- 
ковник, —  акторична кауција 

(13314). 
= 

1309. — извршност пресуде, из- 

вршна пресуда, правноснажност, 
правноснажна, правомоћна пресуда, 
— заустава. 

х 

1310. — оврха, овршни, принуд- 

на наплата, егзекутивна наплата, 
дозвола оврхе, овршни налог, про- 
вођење оврхе, под претњом оврхе, 
оврха на покретне ствари, оврха на 
непокретне ствари, менична оврха, 
—- овршни суд, овршни орган, о- 
вршни повереник, —- овршни пред- 
лог, овршни предмет, овршни тро- 
шкови, —- забрана, ставити забра- 
ну, узабранити, запленити, узапти- 
ти, — претходна забрана, прибеле- 

шка, — попис, — извршитељ, — и- 
ставити из забране, тужба за истав- 

љање, изузети од оврхе, излучно 
право, — оптерећење, оптеретити, 
интабулација, укњижба, хипотека, 
пропустити хипотеку, —- скинути 
забрану, скинуће, дићи забрану, ра- 

стеретити, растерећење. 

+» 

131. — правни лекови (1330), 

правни лек, правно средство, жал- 

ба, жалити се, изјавити противље- 

ње, изјавити незадовољство, по бла- 

гање призива, 

говременом незадовољству, — нена- 
падљивост  (непобојност) пресуде, 
— а) призив, уложити призив, ула- 

благовремено уло- 

жен призив, — призивни суд, при- 
зивно веће, —- призивни поступак, 
призивно писмено, призивни пред- 
лог, призивни разлог (разлог поби- 
јања судске одлуке), призивни спи- 
си, — призивна, расправа, призивна 
пресуда, — 6) ревизија, уложити 
ревизију, улагање ревизије, реви- 
зиски суд — ревизија уложена 
због обести, — в) рекурс, уложити 

рекурс, улагање рекурса, — рекур- 
сни суд, — г) тужба ништавости 

поступка, —- тужба за обновљење 

поступка, обновити парницу. 
» 

1312. — оснажити пресуду, — 

преиначити пресуду, преиначење 
пресуде, — поништити (обеснажи- 
ти, обескрепити) пресуду, укидање 

пресуде, — примедбе Касације. 
» 

1313. — трговачко право, —- а) 

друштво, компанија, удружење, 

друштвени, — задруга, задружни, 
— удео, — члан, претседник, упра- 
ва, — изделити се, — 6) јавно дру- 

штво, уортачити (се), ортачити (се) 

(1282]), ортаковати, разортачити 
се, јавни ортаклук, ортак, другар, 
компањон, — мешовито друштво 
(командитно), друштво с ограниче- 
ним јемством, — командитор, дру- 
гар, јавни другар, тајни другар, о- 

бични командитор, командитор ак- 
ционар, —  командитно друштво 
на акције, — друштво за почесне 
спекулације, мета-послови, — реве- 
на, поревенити се, сревенити се, — 

на другу пару. 
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1314. — акционарско друштво, 

деоничко друштво, — акција, део- 

ница, привремена акција, привре- 

меница (интеримница), стална ак- 

ција, акција на име, акција на до- 

носиоца, мешовите акције, —-  ку- 

пон, дивидендски купон, талон, — 

номинална вредност, — привилеги- 

сане (приоритетске) акције, — изда- 

вање акција, ново коло акција, — 

упис акција, јавни упис, — уплата, 
—- акционар, деоничар, акционар- 
ски, деонички, — а) оснивање дру- 
штва, оснивач, оснивачки збор, о- 
снивачки одбор, — друштвена пра- 
вила (статути), друштвени уговор, 
протоколисање друштвене фирме, 
— 6) друштвени капитал, повећа- 

ње капитала, смањење капитала, 
— инвентар, — резервни фонд, 

фонд за дивидену, дивиденда, — 
биланс, закључни рачун, — обвезни- 
це (облигације), —- тантијема (ко- 

рисница). —- в) управа друштва, 

управни одбор, надзорни одбор, — 

седница, записник, —- скупштина, 
редовна скупштина, годишња скуп- 
штина, ванредна скупштина, — са- 
зив скупштине, — изасланик (ко- 
месар), — дневни ред, кворум, — 

разрешница, давање разрешнице, — 
г) престанак друштва, ликвидаци- 
ја, ликвидациони одбор, ликвида- 

тор. 
»% 

1315. — стечај, стециште, пасти 

под стечај, отворити стечај, — бан- 

кротирати, банкрот, банкротство, 

(лажно банкротство 1349), предати 

кључеве суду, — стечајна маса, у- 
правитељ стечајне масе, — стециш- 
ни судија, — веровник, поверилац, 
збор веровника, веровнички одбор, 
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дужник, — рок за пријаву тражби- 

на, пријављена актива и пасива, — 
излучно право, — а) поравнање, 

вансудско поравнање, принудно по- 
равнање ван стечаја, ванстечајно 
поравнање. 

хХ 

1316. — кривично право, — кри- 

вични (казнени) законик, — кри- 
вица, кривица из параграфа... — 

а) кривично дело, недело, стицај 
кривичних дела, више дела у сти- 
цају, — дело аксесорно кривичном 
делу, свршено кривично дело, — 
покушано кривично дело, покушај, 
неподобан покушај, — дело у по- 

врату, поврат, налазити се у повра- 
ту због... — умишљај, предумиш- 
љај, с предумишљајем, нехат, из 

нехата, — злочинство, злочин, — 
преступ, преступити (235), — и- 

ступ, — 6) кривац, учинилац, пре- 

ступник, злочинац,  злочиначки, 
скривити, извршити кривично дело, 
крив (1005), — кривити, окривити, 

окривљени (1319), — осумњичити, 

осумњиченик, — затећи на делу, 

затицање на делу, — помагач, по- 
магање, саучесник, саучешће, су- 
кривац, — јатак, јатаковање, при- 
кривати, прикривач, — потстрекач, 
потстрекавати, потстрекавање, пот- 

стрек, (казна 1331). 
К 2 

1317. — кривични поступак, по- 

кренути кривични поступак, стави- 
ти под суд, гонити судски, право на 
гоњење, захтев за гоњење, гонити 
по службеној дужности, гонити по 
приватној тужби, гонити по пред- 
логу оштећеника, —- провести је- 

динствен поступак. 

» 



1318. — застаревање, застаревати, 

застарети, застарив, незастарив, не- 
застаривост, застарелост, застаре- 
лост права на гоњење, застарелост 
права на извршење казне (1214). 

% 

1319. — оптужба (467), оптужи- 

ти, стављање под оптужбу, — оп- 

тужитељ, оптуженик, — осумњиче- 

ник, — окривљеник (466), саокрив- 

љеник (13166), — а) кривична при- 

јава, учинити пријаву, —-  одбачај 
пријаве, — 6) оштећеник, предлог 

оштећеников, приватни тужилац 

приватни учесник, придружити се 

кривичном поступку као приватни 

учесник, —  приватноправно по- 

траживање, остварење – приватно- 

правног потраживања, — в) држав- 

ни тужилац, државно тужиоштво, 

— оптужница, приговор против оп- 

тужнице (1325а). 
»% 

1320. — судија (1285), — изузе- 

ће судије (12916), — а) порота, по- 

ротни суд, поротник, — 6) суд 35 

млађе малолетнике, поузданик, 32- 

вод за поправљање, поправилиште, 

завод за васпитање. 
х% 

1321. — припремни поступак, — 

извиђај, извидети, извиђати, покре- 

тање извиђаја, извиђајни судија, 

извиђајне радње, претходна изви- 
ђања, — обустављање извиђаја, — 

ислеђење, ислеђивати, иследити, 

иследни, иследник. 
%Ж 

1322. — истрага, предузети ис- 

трагу, повести истрагу, отворити а- 
страгу, отварање истраге, истраж- 
не радње, истражни судија, истра::- 

ник, — истражни затвор (1332), и- 
стражни затвореник, истражни при- 
твор, притвореник, бранити се из 
притвора, — бранити се из слободе, 

— јемство (1489), јемац, јамац, јем- 

чити, јамчевина, ујамчити се, под- 

јамчити се за кога, талац, — пре- 
тресање стана, преметачина, пре- 

тресање лица и одела, — узапћење 
писама, —- обуставити, прекинути 
истрагу, обустављање, обустава ис- 
траге, обустава истраге због неу- 

рачунљивости, (стављање под оп- 

тужбу 1319). 
» 

1323. — потерница, наредити по- 

терницу, потера, — лични опис, — 

наредба за довођење, спровођење 

војног лица, —- слободан долазак, 
» 

1324. — правна помоћ, — молба, 

реквизиција, замолница, одазива- 

ње молби, —- издавање окривљени- 

ка (екстрадиција), издавање осу- 

ђеника. 
+ 

1325. — претрес, главни претрес, 

јавни претрес, јавност претреса, — 

искључење јавности (1286а), — а) 

читање оптужнице (13198), — и- 

спит оптуженика, — испит сведо- 

ка, саслушање под заклетвом, 

(заклетва 1301), узети реч од кога, 

говори странака, — суочење, суо- 

чити — (6) доказни поступак 

(1299), судски увиђај, вештачки у- 

виђај. 
% 

1326. — одбрана, бранилац, дати 

реч, — измена оптужбе, прошире- 

ње оптужбе, — кривично дело учи- 

њено у заседању. 

+ 
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1327. — пресуда, судска одлука, 

решење, наредба, — изрећи пре- 

суду, изрицање пресуде (1307). 
х 

1328. — ослобођавајућа пресу- 

да, ослободити од оптужбе, ослобо- 

дити, одбити оптужбу, одбити оп- 

тужбу због ненадлежности, пустити 

испод суђења, нема места гоњењу, 

ослободити услед недостатка до- 

каза. 
«Х 

1329. — осудна пресуда, осуда, 
осудити, осуђивати, осуђеник, — 

оптуженик је крив, — условна осу- 

да, кушња, отпуштање на проку- 

шавање, — контумац, — а) олак- 

шавајућа околност, признати олак- 

шавајуће околности, ублажавајућа 

околност, — отежавајућа  окол- 

ност, — урачунава се притвор, у- 

рачунава се истражни затвор, ура- 

чунава се већ издржана казна. 
хг 

1330. — правни лекови (1311), 

—- побијати одлуку суда, побијана 

одлука, — захтев за понављање 

кривичног поступка, 
ж 

1331. — казна, казнити, одмери- 

ти казну, изрећи казну, казнени, 

кажњив, кажњивост, —  кажњеник 

(1332), — под претњом казне, — 

главна казна, споредна казна, — 

обешчашћавајућа казна, губитак 

часних права, —- новчана казна, 

глоба, глобити, оглобити, —  цеп- 

нути, — издржавање казне, издр- 

жати казну, — извршење казне, — 

одлагање казне, опрост казне, за- 

мена казне, пооштрење казне, (у- 

блаживање казне 1338), — казна 

лишења слободе, одлежати, — а) 
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плаћање трошкова, накнадити тро- 

шкове, трошковник (1308), — о- 

штета, отштета, — 6) казнени лист, 

кажњаван, — није кажњаван, нео- 

суђиван, непорочан. 

х 

1332. — затвор, затворити, затво- 
реник, хапс, казнионица, казнени 
завод, кажњеник, ухапсити, хапси- 
ти, похапсити, хапсеник, хапсан- 
џија, допасти хапса, бухара, бај- 

бок, бајбокана, притвор (1322), од- 

лежати, а) усамљени затвор, 

тврда постеља, ограничење хране, 
одузимање удобности, — 6) пу- 

стити. 
ж 

1333. — робија, доживотна с (ве- 

чита) робија, робијаш, осуђеник, 

заточење, заточеник, — тамница, 

тамновати, тамничар, ћелија, сами- 

ца, (поправилиште 13206). 

ж 

1334. — окови, метнути у окове, 

оковати, окивати, букагије, негве, 

лисице, лисичине, завезице, кврге. 

[у 

1385. — шиба, батине (512), мац- 

ке, мацко. 
» 

1336. — смртна казна, погубље- 
ње, погубити, губилиште, — џелат, 

крвник, — а) вешала, вешање, обе- 

сити, вешати, повешати, вешач, 0- 

мастити личину (конопац), — 6) 

стрељање, стрељати, омастити ко- 

лад. 
«Ж 

1337. — протеривање, протерати, 

прогнати, прогонство, изгнати, и- 
загнати, изгнанство, изгнаник, — 
а) заштитни надзор, присмотра. 



18838. — помиловање, молба за 

помиловање од казне, помилова- 

ти, опроштај казне путем милости, 

амнестија, амнестирати, ублажива- 

ње казне, смањивање казне, услов- 

но отпуштање, — а) повраћај пра- 

ва, рехабллитација, — 06) неоправ- 

дано осуђено лице, накнада имо- 

винске штете, 
% 4 

ПОЈЕДИНИ ПРЕСТУПИ И ЗЛлоО- 

чини 

1339. — повреда тајне писама, — 

повреда професионалне тајне, — 
издавање службене тајне, издавање 

државне тајне. 
= 

1340. — превгра, преварити, ва- 
ралица (481), (шатровац 1156). 

% 

1341. — злоупотреба поверења. 
+ 

1342. — професионална коцка, 

коцкање, коцкати се, коцкар, коц- 
карски. 

» 

1343. — примање мита, подмићи- 

вање, подмитити, митити, митник. 
ж 

1344. — двогуба наплата дуга. 

БК: 

1345. — лихварство, лихвар, лих- 

варски, зеленаштво, зеленаш, зеле- 

нашки, зеленашки интерес. 
» 

1346. — нелојална конкуренција. 
+ 

1347. —  кривоклетство, 

клетник. 
криво- 

+» 

1348. — фалзификовање, фалзи- 
фикат, фалзификовати (9912), фал- 

зификатор, прављење лажне испра- 
ве, прављење и растурање лажног 
новца. 

Ж 

1349. — лажно банкротство, не- 

хатно банкротство. 

К 4 

1359. — ухођење, уходити, шпи- 

јунажа, шпијунисати, 

+ 

1351. — утаја, утајити, утајивач. 

» 

1352. — крађа (289), опасна, кра- 

ђа, провална крађа, провала, оби- 
јач,  "коњокрадица, ловокрадица, 
крадикеса, кесарош, џепарош. 

» 

1353. — изнуда, изнуђач, изну- 

дити, — уцена, уценити, уцењива- 
ти, уцењивач, шантажа. 

» 

1354. — принуда, неовлашћено 
лишење слободе, —- одвођење, от- 

мица, — неовлашћено продирање, 

повреда кућног мира. 

» 

1355. — паљевина, паликућа. 

Х 

1356. — разбојништво, разбој- 

ник, разбојнички, хајдук, хајдучки, 
хајдуковати, харамбаша, — одмет- 

ник, одметништво, одметнути се, — 
гусар, гусарство, гусарити, — ха- 
рамија, пустахија, качак, — пржи- 

баба, — зликовац, зликовачки, око- 

рели. 
ж 

1857. — клевета, обеда, клевета- 

ти, оклеветати, клеветник (47'), 

— а) увреда, увредилац, увређе- 
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ник, — извињавна заблуда, — 6) 

богохулство, богохулник, богоху- 

љење,. 

% 

1358. — блуд, блудничење, блуд- 

ник. 

% 

1359. — обљуба (514), — а) ро- 

доскрвњење, — 6) скотолоштво. 

х 

1360. — браколомтево, браколом- 

ник, браколомница, — изневерити, 

неверство, — прељуба, прељубити, 

прељубник, прељубница, варати, — 

рогоња, — а) двоженство, бига- 

мија. | 

» 

1361. —  подвођење, подводити, 

подвести, подводач, подводачица, 

— пезити, пеза. 

1362. — телесна повреда, тешка 

повреда, лака повреда, повреда ла- 

ке природе, осакаћење, туча. 
жЖ 

1363. — убиство (517), убица, у- 

билац, убилачки, крвник, крвнички, 

— оцеубица, матероубица, братоу- 

бица, чедоубица, чедоморство, дете- 

убиство, — побачај плода. 
» 

1364. — прекорачење нужне од- 

бране, нужна одбрана. 
» 

1365. — злочин против државе, 

— велеиздаја, велеиздајник, веле- 

издајништво, — преврат, незако- 

нито прибављање врховне држав- 

не власти, повреда државног инте- 

гритета, издвајање једног дела из 

државне области, — збацивање, 

збацити, — шпијунажа, — проноше- 

ње лажних вести, — противстаја- 

ње власти, противстати. 

Рамона И ји. 

1366. — просвета, просветни, — 

просвећен, просвећеност, — просве- 
тити, просвећивати, — просветитељ, 
(школство 1386), — а) непросве- 
ћен, непросвећеност. 

ж 

1367. — образовање, образован, 

образованост, наобразба, — изобра- 

зити, изображен, изображеност, — 
а) необразован, необразованост. 
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1368. — васпитање, васпитни, — 

васпитати, васпитавати, — | васпи- 

тач, васпитатељ, васпитачица гу- 

вернанта, — васпитаник, — васпи- 

талиште, одгој, одгојити, одгајати, 

узгој, узгојити, узгојитељ, — +) 

неваспитан, неваспитаност (4414). 

Ж 

1369. — педагогија, педагог, пе- 

дагошки. 



1370. — настава, наставни, (на- 

ставник 1396), обука, обучавата 

(380), поучавати, поучити, учити. 
показивати, —- поучан, поучност, 

— поучљив, — а) необучен, — 9) 

самоук. 
х 

1371. — наставни програм, — 

градиво, предмет, научни предмет, 

наука, — вештине. 
жЖ 

1372. — методски поступак, — 

очигледна настава, зорна обука. 

» 

1373. — предавање, предавати, 

држати, одржати (предавање), пре- 

давач, лекција, — а) одмор. 

» 

1374. — течај, курс, течајни, —- 

тромесечје, полгође, семестар, —- 

школска година, — а) распуст, ра- 
спустити, велики школски одмор, 
ферије, —- феријални течај. 

ж 

1375. — упис, уписати се, уписа- 

вање, —- уписнина, — пријава, — 

а) походити (похађати), посе- 

ћивати, —- поћи, —- 6) изостанак, 

— оправдан, неоправдан, — в) свр- 

шити, апсолвирати. 

%Ж 

1376. — учило, наставно средство, 

— уџбеник, учебник, — помоћна 

књига, — вежбанка, свеска, — про- 

пис, — писанка, — цртанка, — сло- 

варица, буквар, —- читанка, — та- 

блица, — крижуља, — рачунаљка. 

ЗЕ 

1377. — задатак, задати, задава- 

ти, — домаћи, — писмени, — веж- 

бање. 

1378. — преслишати, преслиша- 

вати, слишати, слишавати, пропита- 
ти, испитати, — прозвати, прозива- 
ти, — а) говорити. 

%Ж 

1379. — испит, испитивати, др- 

жати испит, — а) полагати испит, 

дати испит, положити, — провући. 

се, — пасти, одбијен, — 6) пријем- 

ни испит, — допунски испит, — 

разредни испит, — поправни испиг, 

— приватни испит, —- нижи течај- 

ни испит, мала матура, — виши те- 

чајни испит, испит зрелости, мату- 

ра, матурски, матурирати, мату- 

рант, матуранткиња, абитуријент, 

— завршни испит, — в) испитивач, 

испитна комисија, — изасланик. 
С 

1380. — класификација ученика, 

— превођење ученика у старији ра- 

зред, прећи, прелазак, — а) понав- 

љати, опетовати, —- понављач, по- 

новац, опетовник, опетовница. 
КУ 

1881. — успех, — годишњи успех, 

годишње оцене, — оцена, оцењива- 

ти, дати оцену, добати оцену, — а) 

одличан, са одликом, одлика, пети- 

ца, петичар, — врло добар, четвор- 

ка, — добар, тројка, тројкаш, — 

повољан, довољан, — слаб, двојка, 

двојкаш, — рђав, јединица. 

хж 

1382. — владање, —-  примерно, 

похвално, одлично, врло добро, до- 

бро, лоше. 
% 

1383. — сведочанство, сведоџба, 

уверење (1249), диплома, дипломи- 

рати, — нострифицирати. 

»% 
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1384. — награда, —- књига. 

ж 

1385. — казна, (470), — опоме- 

на, — затвор, — удаљење, искљу- 

чење, изгнање, губитак права на 

школовање, — стајање, —-  клеча- 

ње, — пацке. 
« 

1386. — школа, школски, школо- 

вати (се), школовање, школство, 
— училиште, завод, —- а) разред, 
— одељење, — 6) школска терито- 

рија. 
ж 

1387. — интернат, — питомац, пи- 

томица. 
« 

1388. — основна настава, основна 

школа, основац (13946), — народна 

школа, — а) аналфабетски течај, 
— 6) школа за недовољно разви- 

јену и дефектну децу, —- в) заба- 

виште, —- забавиља, — обданиште. 

» 

1389. — грађанска школа, 
дужна школа. 

про- 

“ 

1390. — средња настава, средња 
школа, средњошколац (13946), — 

мушка средња школа, женска сред- 

ња школа, гимназија, гимназиски, 

(гимназист 13946), — класична 

гимназија, — реална гимназија, — 

нижеразредна гимназија, — пуна 

гимназија, — реалка,  реалац 

(13946). 
ж 

1381. — академија, — трговачка, 

=— експортна, — сликарска, — му- 

зичка, — војна, — питомац, акаде- 
мац, — а) лицеј. 

» 
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1392. — виша настава, — виша 

школа, — универзитет, универзи- 
тетски, свеучилиште, свеучилишни, 
— студирати (13946), — академски 

степен, — докторат, доктор, докто- 
рирати, — докторанд, —а) факул- 

тет, факултетски, — факултетлија, 

— филозофски, правни, технички, 
медицински, теолошки, пољопри- 
вредни, — 6) семинар, семинар- 

ски. 
х 

1393. — стручна школа, — за- 

натска, — техничка, —- геодетска, 
—- пољопривредна, — уметничка, 
— сликарска, — музичка, — а) у- 

читељска школа, препарандија, — 

6) богословија, (богослов, — ду- 

ховна академија, — в) дописна 

школа. 
» 

1394. — ученик, ученица, ученич- 
ки, саученик, ђак, ђаче, ђачић, 

ђачки, ђаковати, ђаковање, пито- 

мац, — а) редар, редара, редуша, 
— 6) основац, — букварац, — сред- 

њошколац, гимназист, гимназија- 

лац, гимназискиња, гимназијалка, 
—- реалац, — академац, —-  бого- 
слов, препарандист, — студент, сту- 
денткиња, — студирати, студије, 

студентски, — слушалац, —  бру- 

цош. 
ж 

1395. — школарина, — уписнина, 
— испитна такса, — а) стипендија, 

стипендист, — благодејање, благо- 

дејанац. 
хж 

1396. — наставник, 

наставнички, наставно ·— особље, 
стручни наставник, —- а) учитељ, 

учитељица, — управитељ, управи- 

наставница, 



тељица, — школски надзорник, — 
школски одбор, — 6) професор, 

професорка, професорски, — су- 
плент, помоћник, помоћница, — 

предметни учитељ, предметна учи- 
тељица, — привремени учитељ, — 
учитељ вештина, — разредни ста- 
решина, класна наставница, разред- 
но веће, — наставнички савет, — 
директор, директорка, — в) универ- 
зитетски професор, —- редовни про- 

фесор, — ванредни професор, — у- 

кан, 

ниверзитетски доцент, приватни до- 
цент, — асистент, — лектор, — де- 

деканат, — ректор, ректорат, 

+ 

1397. — учионица, — вежбаони- 

ца, — кабинет, — а) клупа, ска- 

мија, — катедра, — табла. 

| Ј 

1398. — служитељ, служитељка, 

послужитељ, фамулуз, фамилијаз, 

— послужитељка, теткица. 

ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН 

1399. — пошта, поштански, — 

поштански саобраћај, — а) отправ- 

на пошта, —- пријемна пошта, — 
изменична пошта, — државна уго- 
ворна пошта. 

% 

1400. — поштанска пошиљка, — 

отправити, отправљање, —  преда- 

ти, испоручити, испорука, уручити, 

— неуручив, — а) пошиљалац, по- 

шиљач, адресант, — прималац, а- 

дресат (12942), — опредељење, зем- 

ља опредељења, место опредељења, 

место дозначења, намениште, одре- 

диште, — земља. порекла, — 6) адре- 

са, адресовати, —- адресна страна, 

— наслов, напис, — адресар, — в) 

завој, —-– завој са провидним про- 

резом, — унакрсни завој, крсто- 

плет, — г) печат, печатити, мур, — 

отисак, —- д) поштарина, —- тари- 

фа, — марка, —- фргнкирати, — 
нефранкиран, — транзитна такса, 

( 

— ђ) ковчежић, сандучић, 

че за писма. 

санду~ 

» 

1401. — писмо, —  писмоносна. 

пошиљка, —— а) дописница, допи- 

сна карта, отворена дописница, — 

поштанска карта са одговором, ку- 

пон за одговор, — 6) тисковине, ти- 

сканице, — в) пословне хартије. 

+ 

1402. — препорука, препоручено, 

препоручити/ — а) повратница, 
пријемница, — хитна пошиљка, 
експрес пошиљка. 

х 

1403. — аманет, аманетна по- 

шта, — а) робни оглед, мустра без 

вредности. 
» 

1404. — упутница, уплатница, — 
поштански чек (1406), — а) новча~ 

но писмо, — груп. 
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1405. — откупна пошиљка, до- 

плата, послати на доплату, повука, 

послати на повуку, поузеће. 

~ 

1406. — поштанска штедионица, 

штедна књижица, приступница, че- 

ковни рачун, чек, чековни налог, 

чековна упутница, уплатница. 
х 

1407. — поштар, поштарка, по- 

штански чиновник, поштанска чи- 

новница, — управник, — писмоно- 

ша, разносач. 
3 

1408. — телеграф, телеграфски, 

"телеграфија, телеграфист, телегра- 

фискиња, — | разносач телеграма, 

— чувар линија. 
% 

1409. — телеграм, брзојав, депе- 

ша, телеграфисати, депеширати, бр- 
зојавити, телеграм са потврђењем 
прајема, дифере телеграм, радио 

телеграм, семафорни телеграм, ка- 
блограм, телеграфска упутница, — 

а) отворени слог, уговорени слог, 
шифровани слог, — 6) отправљање, 

упућивање, жично упућивање, бе- 

жично упућивање, — в) испорука, 
испоручити, — г) земља опредеље- 

ња, пошиљујућа земља. 

1410. — телеграфска мрежа, ли- 

нија. 
» 

141. — телефон, телефонски, 
телефонија, телефонист, телефони- 

скиња, — а) апарат, —- слушали- 

ца (1922в). 
+» 

1412. — телефонска централа, 

линија, мрежа, — а) јавна говор- 

ница, кабина. 

« 

1413. — веза, градска, међуград- 

ска. 
~ 

1414. — телефонски разговор, 

позив, — а) позивница, извесница. 
« 

1415. — телефонски претплатник, 

претплата, — а) телефонски име- 

ник. 

СУ 

1416. — радио, радиофонија. 
Ж 

1417. — радио - станица, отпрем- 

на станица, емисија, пренос. 
Е 

1418. — отпремник. 
ж 

1419. — пријемни апарат. 

ВОЈСКА 

1420. — војска, војни, војништво, 

— милитаризам. 

ж 

1421. — најамничка војска, на- 
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јамник, плаћеник, — врбовати, — 

а) добровољад. 
Х 

1422. — стајаћа војска, стални 

кадар, кадровски. 



1423. — резерва, резервист, први 
позив, други позив, трећи позив, 
трећепозивац, последња одбрана, 

домобранство. 
% 

1424. — војна обавеза, обвезник, 

војна служба, служити рок, отслу- 
жити, — а) исписник. 

Х 

1425. — војник, војнички, — а) 

регрут, регрутовати, регрутација, 
наруковати, — 6) ветеран. 

ж 

1426. — војна јединица, армија, 
армиски, дивизија, дивизиски, пук, 

пуковнија, регимента, корпус, ба- 

таљон, батаљонски, батаљони, еска- 

дрон, сатнија, сатник, чета, вод, 

водник, одред, одељење. 
жЖ 

1427. — род оружја, —- а) пеша- 
дија, пешадиски, пешак, пешачки, 

— 6) артиљерија, артиљериски, ар- 

тиљерист, артиљерац, тобџија, — 

батерија, брдска артиљерија, — 

пољска артиљерија, градска арти- 

љерија, — в) коњица, коњички, ко- 

њаник, катана, копљаник, — г) ко- 

мора, коморџија, — д) пионир, — 

ђ) понтоњер, понтонски мост, — е) 

гарда, гардиски, гардист, — ж) ин- 

тендантура, интендант. 
Х% 

1428. 

штабни. 

= генералштаб, генерал- 

% 

1429. — војни чин, редов, посил- 
ни, подофицир, каплар, поднаред- 
ник, наредник, трубач, добошар, 
водник, заставник, официр, часник, 
официрски, потпоручник, поручник, 
капетан, капетаница, мајор, мајо- 

рица, потпуковник, пуковник, гене- 

рал, ђенерал, генералица, војвода, 

— а) ађутант, ордонанс. 
» 

1430. — произвести, производ- 

ство, —  а)ражаловати, дегради- 

рати. 
% 

1431. — команда, командант, ко- 

мандовати. 
ж 

1432. — дисциплина, стега, 
х 

1433. — строј, постројити (се), 

равнати се, врстати се, упарадити, 
— крило, крилни, бок, бочни, — 
а) мирно, —- вољно. 

> 

1434. — марш, марширати, — а) 

смотра, парада, дефиловати. 
Х 

1435. — стража, стражар, стра- 

жарити, стражити, стражара, шиљ- 

бок, шиљбочити, патрола, — а) 

лозинка, одзив, — 6) дежурни, де- 

журство, пожарни, пожарчити. 
С 3 

1436. — гарнизон, гарнизонски, 
— касарна, касарнски. 

Х 

1437. — логор, логорити, улого- 

рити се, табор, утаборити се, бивак, 

биваковати, — коначар, — а) ша- 

тор, чадор. 
» 

1438. — маневар, маневровати, 

маневровање. 
» 

1439. — оружје, пусат, — а) нао- 

ружати (се), наоружање, оружати 

(се), оружан, оружање, — 6) разо- 

ружати, разоружање, —  ненаору- 

жан, голорук. 
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1440. — ватрено оружје, —- хлад- 

но оружје. 
к 

14441. — пушка, пушчани, (пуца- 

ти 1444), — а) карабинка, брзо- 

метка, Орзометни, двоцевка, — 0о- 

страгуша, — глухара, глувара, — 
танчица, — кубура, пиштољ, са- 

мокрес, револвер, — 6) кундак, — 

грло, грлић, — обарача, — нокат, 

отпонац, ороз, орлић, — нишан, му- 

шица, олук, — гајка, палацке, бра- 

ник, ваља, фаља, копањица, јабу- 

ка, жабица, —  в) капсла, метак, 

метак дум-дум, патрон, пушчано 

зрно, куршум, тане, балота, сачма, 

гмиза, сита, драмлија, — барут 

(1948а), прах, сукија, фишек, — 

фишеклије, припојаснице, реденик, 

— ћорак, ћоравац, ћорфишек. 
»% 

1442. — пунити, напунити, — 

потпрашити, — запети, — одапети, 

— а) закиснути. 
СУ 

1443. — нишанити, нанишанити, 

нишан, наперити, уперити, смерати, 

гађати, — нишанџија, стрелац. 
Х 

1444. — пуцати, припудцати, испу- 

цати, пући (1889ж), планути, опа- 

лити, испалити, избацити, истури- 

ти, метати, — просвирати, проши- 

шати (1862), — ватра, паљба, 0обо- 

рити ватру, плотун, — гроктати, — 

а) окинути, окресати, саставити, — 

6) тргнути се, трзати се, — в) за- 

главити (се), — г) погон, пушко- 

мет, домет (1872а), — д) стрелиште. 
» 

1445. — топ, хаубица, — брзомет- 

ни, — а) кара, — лафета, — затва- 

рач, — ђуле, граната, кумбара, лу- 
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барда, шрапнел, картеч, — фитиљ, 

— 6) прангија, тарацка, — бомба, 

— в) митраљез, митраљески. 

+ 

1446. — сабља, ђорда, палош, 

ханџар, јатаган, шпада, тесак, ба- 
јонет, мач, (кама 1796а), — а) кор- 

па, темник, темњак, балчак, крсни- 

це, кајас, висак, опасач, шарпељ, — 

6) припасати, пасати, опасати, — 

отпасати. 
= 

1447. — топуз, топузина, буздо- 

ван, (буџа 1633), — копље, копља- 

ник, џида, џилит, — стрела, лук, 

тетива, тул, тулац, стрељати, устре- 

лити, прострелити, — праћка, пра- 

ћа, пударка, пустимица, — штит. 
| ~ 

1448. — муниција, џебана, — а) 

арсенал, оружница, — тополивни- 

ца, — барутана, барутница. 
Х 

1449. — опрема, — мундир, шињел, 

копоран, блуза, — чакшире, панта- 

лоне (18318), — цокуле, — капа, 

шајкача, шлем, челенка, кацига, — 

а) оклоп, панцир, — оклопник, — 

6) звездица, — еполета, — плете- 

вица. 
ж 

14509. — застава, барјак, барја- 

чић, стег, — барјактар, заставник, 

стегоноша, — истаћи, развити. 

~ 

1451. — тврђава, тврдиња, утвр- 

ђење, град, градац, градић, градски, 

— а) бедем, браник, грудобран, — 

мазгала, пушкарница, —  мосто- 

бран, — казамат, — 6) посада, — 

в) опсада, опсадни, опсадити, оп- 

сести, — испад. 



1452. — шанац, ушанчити (се), 

опкоп, опкопати, укопати се, укопа- 
вати се, ров, рововски, — а) засе- 

да, бусија, засести, — заклон, — 

барикада, — 6) положај, —- кота. 

% 

1453. — рат, ратни, предратни, 
поратни, ратовати, ратовање, води- 
ти рат, заратити, зараћени, рати- 

ште, — крајина, крајинити, закра- 

јинити, војна, завојштити, војевати, 

завојевати, — војиште, бојиште, раз- 

бојиште, разбој, —- поход, — чето- 

вати, четовођа, — а) фронт, — по- 

задина, — 6) ратник, ратнички, — 

војсковођа, — бојац, бојник. бораг, 

—- јунак, витез, делија, јукакиња, 

јуначки, витешки, — ратоборан, ра- 
тоборност, (мирољубив 501), — в) 

ратно право, неутралност, неутрал- 
на држава, оружана неутралност, 
ненаоружана неутралност, —  бо- 
рац, неборац, — санитетско особље, 

Црвени крст, —- весник, — војни 

бегунац, дезертер, —- заробљеник, 
интернирати, — бомбардовати, бом- 

бардовање, — пљачкати, пљачкање, 
— реквизиција (12816), контрибу- 

ција, — накнада, капитулација. 

» 

1454. — мир, мирно доба, мирно- 
допски, — примирје, — миротворац, 

— а) нарушити мир, нарушитељ. 

ој 

1455. — мобилизација, мобилиса- 

ти, — а) демобилизација, демоби- 

лисати. 
» 

1456. — битка, борба, борити се, 

бој, бојак, убојни, убојит, бити се, 

— двобој, мегдан, мејдан, мегдан- 

џија, — крвав бој, крвопролиће, по- 

9, Систематски речник 

кољ, окршај, крешево, ограшје, — 
а) чарка, чаркати се, пушкарати се, 
пушкарање, осути паљбу (1444), — 

6) положити оружје, (предати се 
14644). 

» 

1457. — извидница, извиђати, из- 

виђач, осмотрити, осматрати, осма- 
трач, — а) предводница, претход- 

ница, предводити, — 6) побочница, 

— в) заштитница, — г) стража, 

мртва стража, претстража. 

% 

1458. — напад, напасти, напада- 

ти, нападач, навалити, наваљивати, 
навала, налет, надирати, надрети, 
— упад, упасти, упадати, — испад, 
— противнапад, — а) јуриш, јури- 

шати. 
» 

1459. — наступати, напредоватн, 

наступање, — најезда, — а) отсту- 
пати, отступити, отступање, отступ- 
ница, повлачити се, повући се, по- 
влачење. 

% 

1460. — пробој фронта, провали- 
ти, пролом. 

Х 

1461. — потиснути, — а) опколн- 

ти, заскочити, — 6) одбити. 

% 

1462. — победити, победа, изво- 
јевати победу, победилац, победник, 

— потући, разбити, надбити, — а) 

пораз, — 6) непобедан, непобед- 

љив. 
» 

1463. — освојити, освајати, осво- 

јење, освајач, заузети, заузеће, у- 

зеће, отети, посести. 

» 

129 



1464. — заробити, поробити, ро- 

бити, заробљеник, — а) предати 

се, предаја (14566), — 6) талац 

(1489), таоштво. 
» 

1465. — морнарица, мрнарица, 

марина. 

ВЕКОМ 

1468. — економија, привреда, е- 

кономски, привредни, економ, при- 

вредник, обртник, обртнички. 

% 

1469. — вредност, вредети, прет- 

стављати вредност, — а) еквивале- 

нат, —— противредност, — 6) проце- 

нити, процена, процењивач, ценити, 

оценитл, оцењивач, — в) прецени- 

ти, прецењивати, — г) потценити, 

потцењивати, — д) безвредан, без- 

вредност. 
ж 

1470. — својина (12816), соп- 

ственост, сопствен, властит, —- по- 

сед, поседовати, имати, (немати 

1414), притежавати, стајати на... 

— припадати, припасти, допасти, 

допадати, (државина 128]а), — а) 
туђ, — 6) пуст, пустолина, — ман- 
гуп. 

» 

1471. — власник, сопственик, по- 

седник, притежатељ, притежавалац, 

госа, господар, господарица, госло- 

дарев, господарски, газда, газдари- 
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1466. — ескадра, оклопница, о- 

клопњача, крстарица, подморница, 
— торпедњача, торпед, — монитор, 
разарач. 

а 

1467. — адмирал, адмиралски, ад- 

миралитет, — капетан, — морнар, 

(крманош 17138). 

ОМИЈА 

ца, газдински, — кућевласник, — 

велепоседник, великопоседник, 

» 

1472. — имовина, имање, имаће, 

имутак, иметак, баштина, биће, сер- 

мија, — средства, — а) мал, бла- 

го, добро, житак, — непокретност, 

непокретно имање, некретнина, — 

покретност, покретно имање, по- 

кретнина, — 6) бабовина, очевина, 

баштина, дедовина, —  окућница 

(1556). 
хХ 

1473. — богат, богаташ, богат- 

ство, богатити се, обогатпти се, и- 

мућан, имућност, заимати се, има- 

шан, могућ, могућан, доброг стања, 

газда, огаздити се, домаћин, бако- 

ња, — парајлија, — премоћи, пре- 

магати, — а) благостање, берићет, 

обиље, обилност, обилан, обилат, 

обиловати, изобиље, изобилан, изо- 

била, изобиловати, —  неисцрпан, 

пресипати се, —- 6) раскош, раско- 

шан, луксуз, луксузан, сјај, сјајан. 

»% 



1474. — сиромашан, сиромах, пу- 

ки сиромах, сиромашак, сиромаши- 

ца, сирота, сиротица, сиротиња, у- 

бог, убоги ђаво, убит, оскудан, без- 

имућан, потребит, потребан, танких 

ребара, танког стања, — бескућник, 

голаћ, гоља, го, „шворц", бедан, 

бедник, јадан, —- осиромашити, по- 

страдати, посрнути, спасти, укубу- 

рити, — сиромаштина, сиромаштво, 

сиротиња, сиротињски, убоштина, 

убоштво, беда, оскудица, немашти- 

на, немање, немати, несташица, ку- 

бура, цркавица, оскудевати, натеза- 
ти, кубурити, петљати, кунаторити, 

таворити, намицати, животарити 
(20), — а) сиротињски дом, убож- 

ница, азил, (сиромашко право 
1251). 

» 

1415. — стећи, стицати, стицање, 

тећи, течење, течевина, тековина, 

привредити, привређивати, пригос- 

подарити, — заслужити, заслужи- 

вати, заслуга, зарадити, зарађивати, 

зарада, замука, (приход 1418), пе- 

чалити, спечалити. печалба, кући- 

ти, скућити, (окућити се 1162), ћа- 

рити (11), — кућаник, кућаница, 

стечник, — а) изгубити, губити 

(23), губитак, штета, штетовати, пу- 

че му..., насуво (1562в). 
» 

1476. — присвојити, 
(287). 

приграбити 

Ж 

1417. — грамжљив, грамжљивост, 

грамзив, грамзивост, грамзити, — 

користољубив, користољубивост, ко- 

растољубље, — среброљубац, сре- 

брољубље, среброљубив, среброљу- 

бивост, (корист 11, себичан 1014, 

похлепан 87та). 

9“ 

14718. — приход, доходак, доноси- 

ти приход, принос, уживати (12818). 

хХ 

1419. — расход, издатак, издати, 

издавати, трошити, трошити се, по- 

трошити, трошак, трошкарити (се), 

— џепарац, — расходник, трошков- 

ник, — прогутати, 

» 

1430. — расипати, расути, раси- 

пање, проћердати (301), рашћерда- 

ти, шћердати, харчити, похарчити, 
схарчити, спирити, спискати, траћи- 
ти, страћити, траћење, профућкати, 

раскућити, растећи, распикућа, ра- 

сипник, раслпач, трошаџија, — не- 
штедице, нештедимице, немилице, 

— лаке руке, (раскош 14136). 

Х 

1481. — штедети, уштедети, за- 

штедети, заштеђевина, приштедети, 

приштеђевина, приштеда, штедња, 

штедљив, штедљивост, уштеда, у- 

штеђевина, штедиша, чуваран, — 

разгодити, разгађати, —- откидати 

од уста, — стегнути се. 

х 

1482. — шкрт, шкртац, шкртавац, 

шкртица, шкртост, тврд, тврдица, 
тврдичлук, тврдоћа, тврдина, твр- 
ђа, тврдовати, тврдичити, стврднути 
се, циција, цицијати, ципија, ску- 

пац, џимрија, џебрак, џебрачити, 

гагрица, стипса, скомрачити, стег- 
нути се, стезати се, (мукташ 15224, 

себичан 1014, дарежљив 218а). 

» 

Х% КУ 

1483. — закуп (1282и), закупити, 

закупац, закупнина, узети под ки- 

рију, кирајџија, кирија, аренда, а- 
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рендатор, арендаш, изнајмити, на- 
јам, изнајмљивање, држати, — па- 

закуп, пазакупац, поднајам, (напо- 

лица 1652а), — а) отказ, отказати. 

%Ж 

1484. — служба, служити, послу- 

живати, отслужити, ислужити, ислу- 
жен, — место, — а) најмити, наи- 

мати, узети у службу, најам, најми- 

тељ, држати, — послодавац, госпо- 
дар, газда, — наместити, — 6) нај- 

мити се, наимати се, ступити у слу- 

жбу, најамник, најмљеник, — наме- 

штеник, намештење, особље, — чи- 

новник, помоћник, деловођа, дело- 

воћство, пословођа, перовођа, писар, 

— радник, слуга, —иступити, — В)_ 

отпустити, отпуст, отказати, отказ, 

— отпремнина, — г) допуст, допус- 

ница, отсуство, — поштеда. 

» 

1485. — плата, плаћа, најам, ај- 

лук, надница, дневница, —-  хоно- 

рар, награда, —  принадлежност 

(1265), — а) радити на парче, — 

радити у акорду, узети у акорд, да- 

ти у акорд, (кубикаш 664). 

х 

1486. — 
шрајкач. 

штрајк, штрајковати, 

» 

1487. — дуговати, дуг, задужити 

се, задуживати се, пасти у дугове, 

запасти у дугове, завалити се у 

дуг, грцати у дуговима, подужице, 

— вересија (1562г), — дужан, за- 

дужен, презадужен, (оптеретити 

· 1310), — дужник, (рабош 666), — 

а) поверилац, поверитељ, веровник, 

— потраживати, потраживање, тра- 

жбина, (зајам 295, кредитор 1561). 

» 
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1488. — одужити се, одужити, 

исплатити дуг, (отплата 1565), — 

одрадити, — а) опростити дуг, про- 

дужити рок дугу, — 6) одрећи дуг. 

% 

1489. — јемчити, јамчити, ујам- 

чити се, подјамчити се за кога, за- 
јемчити, јемство, јамчевина, јемац, 

јамац, гарантовати, гаранција, — 

кауција, — обезбедити, обезбеђење, 

(талац 1322). 

» 

1490. — залог, залога, заложни, 

заложити, залагати, рем, реим. 

» 

1491. — трговина, трговински, 

трговати, трговање, патргати. 

х 

1492. — трговац, трговка, тргов- 

киња, трговачки, — трговинска 
комора, — а) ћифта, — 6) торбар, 

торбарити, ситничар, тржити, тржа- 

рити. 
» 

1493. — радња, држати радњу, 

водити радњу, — фирма, твртка, 

завод, — посао, пословни, послова- 

ти, пословање, пословница, (обрт 

1509), — а) филијала, подружница, 

— 6) уред, уредски, биро, канцела- 

рија, канцелариски, контоар, — у- 

редовати. 
х 

1494. — посредник, посреднички, 

посредништво, сензал, сензалство, 
калауз, самсар, самсарина, меше- 
тар, мешетарити, мешетарина, гро- 
шићар, агент, агентура, агенција, 
повереник, повереништво, заступ- 
ник, заступништво, —  комисион, 
комисионар, комитент, — провизи- 



ја, провизиони, — аквизитер, аква- 

зиција. 
ж 

1495. — роба, робни, еспап, — 

артикал, —- партија, —- мустра, у- 

зорак. 
хж 

1496. — складиште, стовариште, 

слагалиште, спремиште, магацин, 

лагер. 
«Ж 

1497. — трампа, трампити, разме- 

на, разменити, — а) прид, прида, 

наметак, радош. 
Х 

1498. — продаја, продати, прода- 
вати, распродати,  распродавати, 
распродаја, распачати, препродати, 
препродавати, препродаја, —-  про- 
давац, препродавац, —- протурити, 

протурати, — пришабанити, — про- 

ђа, пролазити, проћи, ићи, — оту- 

ђити (12816), — пазар, — а) про- 

даја на велико, великопродаја, ве- 

ликопродавац, гросиста, — 6) про- 

даја на мало, малопродаја, мало- 

продавац, крчмити, — в) монопол, 

монополисати, 
> 

1499. — лицитација, лицитирати, 

лицитант, надметати се, надметач, 

дражба, дражбени, јавна продаја, 

— а) продаја из слободне руке. 

» 

15009. — понуда, понудити, нуди- 
ти (214), оферта, офертални, — а) 

реклама, (оглас 339). 

ж 

1501. — испорука, испоручити. 

% 

1502. — снабдевати, снабдевање, 

снабдети, снабдевач, опскрбети, оп- 

скрба (283а), — лиферант, лиферо- 

вати, лиферација. 
х 

1508. — куповина, купити, купо- 

вати, куповни, купац, откупити, от- 
куп, искупити, докупити, накупова- 
ти, покуповати, — прекупити, пре- 
купац, — узети, узимати, пазари- 
ти, пазар, —- купити назелено. 

Х 

1504. — набавка, набављати, на- 

бавити, набављач, — набавна цена. 
» 

1505. — потрошач, потрошачки, 

— потрошња. 
» 

1506. — муштерија, 

1494). 

(аквизитер 

. 

1507. — тражвља, (прођа 1498). 
+» 

1508. — наруџбина, поруџбина, 

наручити, поручити, наруџбеница. 
зе 

1509. — обрт, обртати, 

посао (1493). 

промет, 

к 4 

1510. — извоз, извозни, извозити, 

извести, извозник, извознички, из- 

возница, извознина. 
» 

1511. — увоз, увозни, увозити, у- 

вести, увозник, увознички, увозни- 

на. 
» 

1512. — конкуренција, конку- 

рент, конкурентни, конкурисати, — 
несолидна конкуренција, нелојална. 

конкуренција. 

1518. — продавница, радња, тр- 

говина, дућан, дућански, — базар, 
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— киоск, —- а) излог, изложити, 

— ћепенак, — 6) продавач, прода- 
вачица, — дућанџија. 

» 

1514. — пијаца, трг, тржиште, 

пазар, пазариште, чаршија, — па- 

зарни дан, пијачни дан, (кванташ 

1529). 
хЖ 

1515. — вашар, вашариште, са- 

јам, сајмиште, панађур, панађури- 

ште, — а) шатра. 

% 

1516. — изложба, изложити, из- 

лагати, излагач, — павиљон. 

кЈ 

1517. — погодба, погодити се, по- 

годити, погађати се, годити се, цењ- 

кати се, — прекинути, прекидати, 

пазарити, закључити, закључак, — 

закључница (1523а). 

хЏ 

1518. — цена, ценовник, — утвр- 

ђена цена, — ценити, заценити, 

тражити, рачунати, — стати, стаја- 

ти, коштати, пошто, (улазница 

168), — а) скочити, скакати, ска- 

кање, скок, дићи, дизати, подићи, 

дизање, повисити, — 6) пасти, па- 

датп, пад, оборити, обарати, спусти- 

ти, спуштати, скинути, попустити, 

— побијати, побити. 

% 

1519. — скуп, скупоћа, скупоти- 

ња, прескуп, поскупети, поскупити, 

висока цена, драг, папрен, — пре- 

платити, —  скупоцен, драгоцен, 

фин, — а) дерати, одерати, гулити, 

огулити, глобити, оглобити, — де- 

рикожа, крвопија. 

~ 
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1520. — јевтин, јевтиноћа, појев- 

тинити, ниска цена, цене, слахак, 
будзашто, у бесцење, бесцен. 

% 

1521. — попуст, рабат. 

% 

1522. — бесплатан, бесплатно, 

бадава, забадава, бамбадава, џаба, 

џабе, мукте, — а) џабалугџија, ба- 

даваџија, мукташ, муктаџија, (го- 

тован 254а, циција 1482). 

ж 

1523. — берза, берзански, берзи- 

јанац, — курс, течај, котирати, но- 
тирати, — продуктна, берза, робна 

берза, ефектна берза, — берзански 

посредник (1494), — операције на 

берзи, — слом, крах, —- а) дневни 

послови, рочни (термински) по- 

слови, диференциски посао, — про- 
ста премија, двојна премија, — ес- 

контни посао, продужни – (репорт- 
ни) посао, — берзански арбитраж, 

— налогодавац, — бележник нало- 

га, —- пребиваоница, закључница 
(1517), — повука, повука унапред, 

повука по предаји, повучина, — 
берзански избрани суд. 

» 

Х » 

1524. —  књиговодство, водити 

књиге, —- књиговођа, — књижити, 

прокњижити, укњижити, —  днев- 

ник, тефтер, партијалник, дневник 

благајне, —- рачун (1566), зарачу- 

нати, урачунати, — пренос, прене- 

ти, — салдо, — дугује, потражује, 

потраживање (148Та). 

% 

1525. — биланс, актива, пасива, 

рачун добитка, рачун губитка. 



1526. — осигурање, осигурати 
(се), осигуравати (се), — осигура- 
вајуће друштво, — осигураник, — 
полица, премија, —  аквизитер 

(1494). 
% 

1527. — трговачка струка, бран- 

ша. 
» 

1528. — колонијална радња, ба- 

калница, бакалски, бакалин, ба- 

калка, миродијар, —-  деликатесна, 

радња. 
» 

1529. — пиљарница, пиљар, пи- 

љарица, пиљарити, — воћар, воћар- 

ка, — кванташ. 
+ 

1530. — цвећарница, цвећар, цве- 

ћарка. 
>» 

1531. — хлебарница, хлебар, хле- 

барица, хлебарка. 
» 

1532. —  млекара, млекарница, 

млекар, млекарка, млекаџија. 
» 

1533. — месарница, месар, коба- 

сичар (1845). 
» 

1534. — крчма, крчмар, крчмари- 

ца, — кафана, кафански, кафеџи- 

ја, — механа, механски, механџи- 

ја, — биртија, бирташ, бирташица, 

— пивница, точиона, подрум, бифе, 

коноба, конобар, — гост, — а) пи- 

ће, напитак, — бућкуриш, — 6) 

вода, пијаћа вода, водени, воден, 

водњикав, — синоћница, — нена- 

чета, —- в) вино, винар, винарски, 

винарница, — бело вино, црно ви- 

но, — шира, винкот, маст, — чин- 

гер, половник, бермет, јабуковача, 

пеленаш, шампањер, —- водњикав, 

разводнити, разблажити, — цавари- 

ка, — укиселити се, ускиснути, уз- 

виштати, превратити се, преврнути 

се, разбити се, усирћетити се, — 

цвет, стреш, — стручати (грожђе), 
кљук, тркуљ, масуљ, џибра, дроп, 

троп, комина, ком, — г) ракија, — 

ракиџија, ракиџиница, —- мучени- 

ца, љута, мека, шома, цујка, — пе- 

ћи, препицати, препећи, препечени- 

ца, препека, првенац, башица, ртни- 

ца, патока, —- шљивовица, комови- 

ца, лозовача, клековача, боровача, 

јабуковача, крушковача, крушко- 

вица, трешњовача, трешњевица, 

вишњевача, горковача, — д) ликер, 

розолија, — ликерџија, ликерџини- 

ца, — ђ) рум, — коњак, — е) пи- 
во, пива, пивски, пивар, пиварски, 

пивара, — слад, — ж) кафа, кава, 

— кувати, скувати, испећи, пећи, 

— талог, телфа, — 3) чај, — чајџи- 

ница, — попарити, — шербе(т), — 

и) лимунада, —— оранжада, —— мали- 

на, — ј) сода, содаџија, — минерал- 

на вода, кисела вода, — к) расо, — 

водњика, (боза 1844, медовина 

1844в). 
% 

1585. — гостионица, гостиона, го- 

стионичар, ресторан, – ресторатер, 

народна кухиња, ашчиница, прч- 

варница, прцварница, — здрављак, 

— гост, (посластичарница, 1844). 

+ 

1536. — хотел, хотелијер, свра- 

тиште, коначиште, — хан, ханџија, 

— гост, — а) пансион. 

жЖ 

1537. — дуванџиница, 

киоск. 

трафика, 
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1538. — дрвара, дрвар, — дрво, 

дрварити (се), — котур, — луч, — 

гориво, — а) угљар, угљарска рад- 
ња, угаљ, ћумур (1944). 

| С 

1539. — гвожђарница, гвожђар, 

гвожђарија. 
х 

1540. —  стакларница, стаклар, 

стакларија, стакло (1945), стаклен, 

— порцулан, порцулански, порце- 

лан, порцелански. 
х 

1541. — апотека, апотекар, ле- 

карна, лекарница, лекарник, — а) 

дрогерија, дрогерист, — 6) парфи- 

мерија. 
Х 

1542. —  мануфактурна радња, 

мануфактура, мануфактурист. 

» 

1543. — платнарска радња, плат- 

нар. 
С 

1544. — галантериска радња, га- 
лантерист. 

ЕТ 

1545. — шеширџиска радња, ше- 

ширџија, — а) модискиња (18356). 

« 

1546. — конфекциона радња, кон- 

фекционист, конфекција. 

К ~ 

1547. — књижара, књижарница, 

књижар, књижарство, — а) анти- 

кварница, антиквар, антикварски. 

Х 

1548. — издавачка књижара, из- 

давач, издати, издавати, издање, 

наклада, —- изићи, излазити. 

Ж 
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1549. — папирница, 

ски прибор. 

канцелари- 

% 

1550. — старударница, старудар, 

старинарница, старинар, старежар, 

стареж, старудија, телалин, телал- 

ница. 
хЖ 

1551. — новац, новчани, новчар- 

ство, паре, благо, монета, готов но- 

вац, готовина, крупан новац, укруп- 

но, крупнина, — ситан новац, сит- 

нина, уситнити, разменити, разби- 

ти, — уновчити, — а) валута, ва- 

лутни, — 6) сума, свота, износ, изно- 

сити, изнети, хватати се, — тешке 

паре, — в) пребијена, пара, (шворд 

1414), — г) оптицај, —- повући 23 

оптицаја, — д) финансирати, фи- 

нансијер, — ђ) фонд. 

Х 

1552. — метални новац, новчић, 

пара, — златник, златица, дукат, 
— а) тантуз, жућак, бенац, — 6) 
глава, тура, — наличје. 

% 

1553. — папирни новац, новчани- 

ца, банкнота, банка, стотинарка, 
хиљадарка. 

х 

1554. — динар, дводинарка, пе- 

тодинарка, десетица, грош, марјаш, 

петпарац, пара, — а) круна, форин- 

та, крајцара, потура, — марка, — 

лира, — рубља, талир, — (ј)уаспра, 

— фунта, шилинг, пени, — франак, 

су, — злот, — леј, — драхма, — 

долар, цент. 

» 

1555. — ковница, ковати. 

ж 



1556. — благајна, благајница, 
благајник, благајнички, —- ризни- 

ца, каса, трезор, сеф. 
хХ 

1557. — мењачница, мењач, — а- 

жија. 
~ 

1558. — банка, банкар, банкар- 

ство, банкарски, банковни, —- а) 

трговачка банка, — хипотекарна 

банка, — земљорадничка банка, — 

спекулативна банка, — текући ра- 

чун, — уложна књижица, штедио- 

ничка књижица, — давање зајмо- 

ва на залогу, — еспапска заложни- 

ца (варант), еспапница (рецепис), 

стоваришни лист, — зајам на отво- 
рен кредит, — отказати зајам, от- 

каз, — есконтирање, есконт, ре- 

есконт, —- комисион (1494), — ме- 

нични курс, —- издање чекова, чек, 

издати, издавати (1568), банкарска, 

упутница, дознака (1562д), риме- 

са, ремитент, —- примање остава, 

депозит, депоновати, — издавање 

(емисија) новчаница, златна – под- 

лога, —- комора за обрачун (кли- 

ринг), — банкарски пренос (вир- 

ман, жиро). 
Х 

1559. — штедионица, новчани за- 

вод. 
«Ж 

1560. — улог, уложити, улагати 

(1573), — улагач, уложница, улож- 

на књижица, — депозит, депонова- 
ти, — отворен рачун, текући рачун, 

— а) покриће, покрити, покривен, 

— непокривен. 
КУ 

1561. — кредит, кредитни, 

дитирати, дати кредит, 

кредит, кредитор, 

кре- 

отворити 

(поверилац 

1481а), — потрошачки кредит, про- 

извођачки кредит. 
» 

1562. — платити, плаћати, плаћа- 

ње, исплатити, исплата, уплатити, 

платиша, положити, измирити, на- 

мирити, — доплатити, доплатак, — 

платежно средство, — а) кусур, 

поткусурити, поткусуривати, врати- 

ти кусур, — 6) платив, плативост, 

— доспети, доспелост, рок плаћања, 

— в) капара, капарисати, преду- 

јам, предујмовни, предујмити, — 

насуво, насухо (1405а), — г) вере- 

сија, на вересију, (зајам 295), — 

д) дозначити, дознака, дозначеник. 
» 

1563. —  наплатити, наплатити 

се, наплаћивати, наплаћивати се, 

наплата, утерати, утеривати, убра- 

ти, убирати, (дерати 1519а), — а) 

аконто, —- 6) обуставити, обустава, 

задржати. 
» 

1564. — признаница, квита, по- 

тврда, намира. 
» 

1565. —  отплата, отплаћивати, 

отплатити, рата, (исплатити дуг 

1488), — а) обуставити плаћање, 

обустава, —- мораторијум, — 6) 

претплата, претплатити се, прет- 
платник, абонман, абонирати се 

(1142). 
хЏ 

1566. — рачун, фактура, нота 

(1524). 
»% 

1567. — обрачун, обрачунати 

(се), обрачунавање, положити ра- 
чун, рачунополагач, — разрачуна- 

ти се, — а) задужити, задужење, — 

— 6) раздужити, — одобрити. 
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1568. —— чек, чековни, — индоси- 

рати, авиза (1558а). 
» 

1569. — меница, — 

жирант, жиро, потписати, 

сник, авалиста, —  трасат, тра- 

сант, акцептант, издавалац, — е- 

сконтовати, есконт, — приспелост, 

рок, — продужити меницу, проду- 

жење менице, — протестовати, про- 

тест, 

жирирати, 
потпи- 

% 

1570. — обвезница, 

бон, задужница. 
+ 

облигација, 

1571. — девиза, девизни. 
» 

1542. — капитал, главница, глав- 

нина, — капиталиста, капиталиса- 
ти се, — капитализам. 

% 

1573. — камата, укаматити, ука- 

маћење, интерес, — тећи, доносити, 

вући, — дати под интерес, уложити 

(1560), улагати, улагање, плодоно- 

сно улагање главнице, улагач, — 

каматна стопа, — бескаматни, -— 

а) зеленаш, зеленаштво, зеленаши- 

ти, зеленашки, лихвар, лихварити, 

лихва. 
» 

1574. — рента, рентијер. 

и ж 

>» % 

1575. — технологија, техноло- 

шки, технолог. 
+» 

1576. — грађа, градиво, матери- 

јал. 
% 

1577. — сировина, сиров, непре- 

рађен, — камен (1776), земља, зем- 

138 

љан, —- иловача (1957), стакло 

(1540), порцелан (1540), ћЋилибајр 

(1972), метал (1947), лим (1799), 

жица (16376), — дрво (1689), сла- 

ма (1679), кудеља (1680), лам 

(1681), памук (1682), — гума, гу- 

мен, смола (1972), — кост (1820а), 

рог (1820а), седеф (2065), кожа 

(18ла), — длака (20266), вуна 

(1695г), — перје (2041), — свила 

(1704), — маст (1843ж), лој (1845). 

»% 

1578. —  прерађевина, прерађи- 

вати, прерадити, прерада. 

» 

1579. — техника, технички, тех- 

ничар, — а) металургија, (метал 

19417). 
» 

1580. — справа, направа, — апа- 

рат, инструмент, — аутомат, (ма- 

шина 1608), — а) прибор, спрема, 

опрема, опремити, — уређај, постро- 

јење, инсталација, — једек, — гар- 

нитура (2334). 
» 

1581. — алат, алатка, оруђе, (ма- 

шина алатљика 1608а, средство 

2855). 
ж 

1582. — полуга, озиб, ваг, — а) 

ћускија. 
ж 

1583. — чекић, — чело, нос, др- 

жаљица, држајица, дршка, — чук, 

чукати, ковати (17946), — расков- 

ник, — чекић подметач, —- равњач, 

— ишчукати, ишчукавати, —-  че- 

кић разгоњач, — пробојац, — оби- 

јач, — обликач, — а) ковачки ка- 

луп, — збијати, (заварити 17948), 

— 6) маљ. 



| 

1584. — наковањ, наковањ са ро- 

гом, усадник, врхасти наковањ. 

хж 

1585. — менгели, менгеле, стезач, 

вилице (чељусти), облога вилица, 

менгелски уметак, ручна стега, руч- 

не менгелице, врхасте менгелице. 
ж 

1586. — клешта, клеште, чељу- 

сти, клешта са гајком, клештасти 

секач, —- циврија, — а) приклоп- 

не клештице (пинцета). 
»% 

1587. — одвијач, одвртач, одерт- 

ка, — а) кључ, француски кључ, 
енглески кључ. 

+ 

1588. — длето, глето, длетовати, 

— а) обележач, пробојац, матри- 

ца, — 6) дубач. 
ж 

1589. — развртач, развртети, че- 
пасти развртач, — а) шило, — 

игла (1829а). 
» 

1590. — бургија, сврдло, сврдао, 

паличњак, вретено, чаура за бурги- 
ју, бургија равњача (чистилица), 
лопатичаста с"бургија, једнореза, 

двореза бургија, спирална, пужа- 

ста, кашикаста, вихораста бургија, 
бургија са Архимедовим заврт- 

њем, бургија са гудалом, грудна 
обртушка, обртушка са зупчаници- 

ма, чегртаљка за бушење, — а) 

бушилица (машина). 
ж 

1591. — зумба, клештаста зумба. 
Ж 

1592. — турпија, јеге, лима, — 

сап, сапиште, рез, — стругати, о- 
стругати (670), турпијати, турпеји- 

сати, пилити, — струготина, опиљ- 
ци, пилотина, — ситна турпија, гру- 
ба турпија, турпија рамењача, сле- 

менаста турпија, турпија жлебача, 
— а) турпијорезач (17972), — тур- 
пијорезачки чук. 

~ 

1593. — макљица, макља. 
х 

1594. — гребало, олучасто ·-греба- 
ло, срцасто гребало. 

Х 

1595. — глодало, глодати (фрезо- 

вати), котурасто глодало, глодало 

за равнање, глодало са уметком, 

глодало за позадно изоштравање, 

— а) глодачка (машина). 
» 

1596. — ренде, струг, 

рендисати, орендисати, изрендиса- 

ти, — шушке, — дрвеница, сечиво 

(лист), горњи лист (парњак), глав- 

ни лист (оштри), лежиште сечива, 

— ренде за первазе, ренде за за- 

лишћавање, ренде за израду про- 

филисаних ивица, — а) рендисаљ- 

ка (машина), — б) резаљка за о- 

ловке. 

свлак, — 

Х 

1597. — тоцило, тоциљ, тоциљи- 

ти, точити (675), брус, брусити, на- 

брусити, избрусити, —- оштрити, — 

белегија, гладилица, гладило, (ма- 

сат 19002), — тобалица, водир, бру- 

сара, брушњача, — а) шмиргла, 

љутик, шмиргла на хартији, шмир- 

гла на платну. 
+ 

1598. — ножице, маказе, шкаре, 

— секач. 
х 

1599. — тестера, пила, — рез, 

платно, лист, држак, — зубац, кур- 
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јачки зубац, М-зубац, угао међузуб- 

„ља, — разметати зупце, разметнути 

зубац, разведени зубац, разметач, 

—- назупчавати тестеру, — тестери- 

сати, стругати, пилити, — пилоти- 

на, струготина, — тестера балвана- 

ра, тестера трупчара, трбушаста те- 

стера, тестера, са телућем, тестера за 

нарезивање, тестера са луком, те- 

стерица за резбарије, велика тесте- 

ра са јармом, — паприца (притега), 

— немачка тестера, тестера пант- 

љичара, кружна тестера, — а) те- 

стерача (машина), — 6) пилана, 

стругара. 
“~ 

1600. — секира, — оштрица, уш- 

ник, ушице, секириште, држаљица, 

држаље, држало, —  насадити, — 

заглавити, — а) брадва, тесла, ке- 

сер, — клесар, —  тесати, (нож 

179ба). 
хХ 

1601. — размерник, мера, пантљи- 

ка за мерење, логаритмар, — а) ка- 

„либар, мерка, калибар са лозом, 

кљунасти калибар, — микрометар, 

— 6) одмерка, шестарска мерка, 

компас, пипник, цртало, паралелно 

цртало, паралелник. 

х 

1602. — угломер, правоугаоник, 

шестостраник, равњача. обликачка 

равњача, уравнати, либела, висак. 

х 

1603. — тахометар, бројач ходова, 

бројач обртаја. 
% 

1604. — пружник, лењир, пруж- 

ник. са главом, троугаоник, правоу- 

гли троугаоник, кривуљак. 

а 

140 

1605. — шестар, — глава, крак, 
уметак, кључ, — нулти шестар, ре- 
дукциони шестар, — а) преносник 

углова, — 6) перо за извлачење, –- 

топографско перо, — перо за окру- 

гло писање. 
» 

1606. — тезга (столарска), стега, 

притега, стружница. 

»% 

Е ж 

1697. — радионица (1773г), — 

творница, фабрика, — творничар, 

фабрикант, — градитељ машина, — 

а) лабораторија, —- лаборант. 

И » 

1608. — машина, строј, — ићи, 

радити, — а) машина алатљика, — 

6) мотор, погоњач, — погон, терати. 

х 

1609. — склопити машину, мон- 

тирати, монтер, постављач машина, 

— а) расклопити машину, — 6) 

пустити машину у рад. 
3 

ДЕЛОВИ МАШИНА 

1610. — закивак (нитна), наков- 

ница, накивати, — обликач, шав, 

— подбити, расковати, — а) клин, 

чело, нос, папуча, осигурач, жлеб, 

чивија, вида, заворањ, — ексер, ча- 

вао. 
х 

1611. — завртањ, завртак (шраф, 
шараф), — увојница, увојник, — 

корак, — лоза, — глава, спрежњак, 
увртети, увртати, завртети, заврта- 
ти, притегнути, затегнути, — одвр- 
тети, одвртати, олабавити, (одвијач 

1587), — мртав ход, — резати ло- 

зу (18706), — а) навртка, матица, 



— орах, — 6) подметач, — в) рас- 

цепка. 
жЖ 

1612. — устављача. 

зе 

1613. — опруга, гибањ, (федер), 
— гибањски сноп, — ушица, — спи- 
рална опруга, — лозаста опруга на, 
ваљак. 

» 

1614. — пречага. 

х 

1615. —· цев, —- обод, заптивач, 

заптивање, —  наглавак цеви, — 

змијаста цев, — чеп, — коленаста 

цев, колено, — спајање на лозу, -- 

спајање помоћу обода, — а) стре- 

мен за цев, —- кључ за цеви, — 6) 

црево. 
»ж 

1616. — чахура. 

КУ 

1617. — вентил, — вентилска ку- 

ћица, — вретено, —- вођица венти- 

ла, криласта вођица, — оптерећење, 

—- одлакшати вентил, — тањирасти 

вентил, лоптасти вентил, редукцио- 

ни вентил, упусни вентил, испусни 

вентил, вентил безбедности, вентил- 

ски разводник, вентил са приклоп- 

цем, — пригушни приклопац, при- 

гушивање, — загатка (загатац), о- 

бртна загатка, запорна загатка, раз- 

водник. 
3 

1618. — славина, 

вентилска славина. 

% 

чеп славине, 

1619. — стублина (цилиндер), — 
заптивачица стублине, — облога. 

» 

1620. — заптивача, — скриња, — 

данце, —- набивка, набијање, -- 

притегнути заптивачу. 

% 

1621. — клип, —- клипова кари- 

ка, — клипњача, — кудељна зап- 
тивка (набивка), — зазор, — кли- 

пац (плунџер). 
+ 

1622. — точак, — а) замајац, — 

венац, — главчина, — палац, пао- 
ци, — експлозија замајца, — 6) то- 

чак са трењем (фрикциони точак), 

— фрикциони ваљак. 

Ж 

1623. — зупчаник, —- главчина, 

— палац, паоци, — зубац, зупци на 

преги), назупчавање, —- захватати. 
(се), захзат, — пренос, — купасти. 
зупчаник, пужасти зупчаник, зуп- 
чаница, — а) бескрајни завртањ, 

пуж. 
» 

1624. — вансредишник, ексцен- 

тар, — отурач, отурачева шипка, о- 
турање, отур, — а) кретача, — ста- 
бло, глава, спајача, саоник, — кр- 

стата глава, — папуча, — стопало, 
— клипњача. 

» 

1625. — каишник, — каиш, укр- 

штени каиш, зглавкасти каиш, — 
тулац, — вођички котур, затежни. 
котур, — копча, — каиш клизи, 
(пантљика 163Та). 

Ж 

1626. — осовина, — врат, — труп, 

— вратило, — огрлица, — прегиб, 

— а) лежиште, — постељица лежи- 
шта, тулац, постава постељице, — 
труп лежишта, поклопац лежишта, 
— лежиште са лоптицама, лопта- 

141 



сто лежиште, лежиште на нож, ле- 
жиште на ваљке, — загревање ле- 

жишта. 
Х 

1627. — рукавац, чеони рукавац, 

чешљасти рукавац, ракљасти рука- 
вац, усађени рукавац, врхасти ру- 
кавац, — утрчан, ходом доглачан. 

» 

1628. — спојница, —— наглавак, — 

оклоп, — искључна полутка, — ис- 

кључна ракља, — колут за трење, 

фрикциони колут, — 

раставити спојницу. 
= 

искључити, 

1629. — ручица, — потег, — вра- 

тило, — рукавац, — котур ручице, 

— руковат, —- чеона ручица, ру- 

чица са клизалицом, — клизалица 

(кулиса), клизач (кулисни камен). 

» 

1630. — кочница, —- папуча, — 

тракаста кочница, кочница са поја- 
сом. 

Х 

1631. — регулатор, —- регулато- 

ров калем, — дотеривач регулато- 
ра, — клатнасти регулатор, — ре- 
гуталор са оптерећењем, — брзин- 

ски регулатор. 

» ж 

1632. — производ, —- произвести, 

производити, производња, произво- 
ђач, производник, — творевина, ра- 
ђевина, израђевина, израђивати, из- 

рађивач, — рукотворина. 

хХ 

1633. — шипка, — палица, — 

мотка, —- мачуга, мочуга, уторник, 
тојага, батина, кијак, дурунга, —- 

прут, пруће, шиба, шибљика, — вр- 
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љика, — храстовац, храстовача, — 

буџа, кијача, сопа, шепер, — а) о- 

брамница, обравница, — 6) ражањ. 

(1842в), — в) ракље, рачве, расове, 

— парожак, — г) соа, соха, — д) 

процеп, шкрип, шкрипац, — ђ) ле- 

са, — решетка, — мрежа, — комар- 

ник. 
~ 

1634. — кука, кукица, кучица, — 

чакља, — затворена кука, — чен- 

гел, — а) (х)алка, — прстен. 

» 

1635. — пијавица, скоба, мачка, 

енгеча. 
х 

1636. — ланац, верига, верижи- 

ца, синџир, — беочуг, — копча, — 

распонац, — везица, — ланчаник, 

— бескрајни ланац. 

% 

1637. — уже, конопац (1821), — 

срж, — спој, — жичани конопац, — 

трансмисиони конопац, — кретни 

конопац, — конопчаник, — а) тра- 

ка, пантљика, (канап 1821, гајтан 

1828, каиш 1625), — 6) жица (151%), 

— бодљикава жица. 

хХ 

1638. — ваљак, ваљуга. 

»% 

1639. — котур, котурача, коло- 

тур, колотурача, чекрк, — стопа 

(18171). 
х 

1640. — добош, — 

боша. 

вратило до- 

хХ 

1641. — сандук, ковчег, скриња, 

= а) куфер, — преклечић, — како- 

љица, — 6) кутија, — в) футрола, 



— доза, (каса 1556), — г) фиока, 

— чекмеџе, — (корпа 1793а). 
Х% 

1642. — кавез, крлетка, гајба. 
»Ж 

1643. — клопка, кљуса, гвожђа, 

ступица, — мишоловка, — пасту- 

ља, клоња, — замка, — пругло, ту- 

љац, туљак. 
К 3 

1644. — врећа, џак, амбуља, — 

а) зобница. 
+ 

1645. — торба, пртењача, упрта, 
упртњача, струњара, струница, ра- 

нац, јанџик, телећак, тарчуг. 
с У 

1646. — кеса, тоболац, — стрмке, 

— смрскати, — а) фишек. 
» 

1647. — лисница, буђелар, — а) 
новчаник, — ћемер. 

~ 

= » 

1648. — индустрија, индустриски, 

индустријалац, — индустриска ко- 
мора, — радиност, рад (251), — а) 

жив, живост, — 6) застој, мртвило. 
Ж 

1649. — предузеће, подузеће, пре- 

дузимач, подузетник, предузети, по- 

дузети, завод, установа, (предузим- 

љив 245). 
3 

1650. — струка, — професија, по- 

зив, занимање, — професионални, 
стручни, — стручњак, (занат 1773). 

Х 

ж » 

1651. — пољопривреда, пољопри- 

вредни, пољопривредник, земљорад- 
ња, земљорадник, земљораднички, 

земљоделац, пољоделац, ратар, ра- 

тарство, тежак, тежачки. 
~ 

1652. — газдинство, газдовати, 

домазлук, — мајур, мајурац, мају- 
рица, салаш, — припаша, — а) на- 

полица, наполичар, наполичити, (а- 

ренда 1483). 
х 

1653. — обрађивати, обрадити, 

обделавати, тежити, — плодоред, — 

а) обрадива земља, зиратна земља, 

(орати 1658), — 6) необрађена, зем- 

ља, ледина, —  диваљ, дивљина, 

(коров 16616). 
» 

1654. — крчити, крчевина, крчид- 

ба, требежина. 
» 

1655. — угарити, угорети се, у- 
гар, угарница, преорица, — парло- 

жити. 
»% 

1656. — њива, ораница, орница, 

— окућница (14126), поткућница, 

— лаз, — а) црница, питомина, пи- 

том, — торина, — смоница, — пр- 

љуша, опрљуша, пескуша, — рас- 

тресит, — хумус, — 6) међа (2005а), 
склад, потес, употесити. 

ж 

1657. — плодан, родан, плодност, 

— а) неплодан, неродан, неплод- 

ност, неродица, — мршава земља, 

омршати, посна земља, испостити 

се. 
» 

1658. — орати, орање, поорати, 

узорати, изорати, преорати, преора- 

вати, заорати, заоравати, подорати, 
—- двојачати, тројачати, — ораћи, 

(зиратан 1653а), — орач, — плужи- 

та, — изор, — а) бразда, бразда- 
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ти, избраздати, браздовит, бразди- 

мице, — разор, слог, увратине, ла- 

зина, оплаза, мргињ. 
» 

1659. — плуг, — рало, ралица, — 
гужва, заворањ, орачица, орало, ра- 

оник, лемеш, јемљеш, јемјеш, раз, 

перо, цимер, курдељ, крчало, крче- 

ле, крпеле, плетњица, јарам, мачка, 

цртало, зацртњак, распон, колечке, 

ручица, плаз, расоје, торбоноша, 

магарац. 
» 

1660. — копати (664), копња, 0о- 

копати, окопавати, прекопати, пре- 

копавати, — загрнути, загртати, о- 

грнути, заогрнути, — закрити, за- 

кривати, — прашити, опрашити, — 

првачити, — копач, (риљати 665). 

> 

1661. — мотика, трнокоп, пијук, 

кука, кљуна, будак, ашов, лопата, 
просек. 

» 

1662. — плевити, оплевити, (ко- 

ров 16676). 
» 

1663. — ђубрити, гнојити, нађу- 

брити, нагнојити, раскидати, — ђу- 

бре, гној, гнојиво. 
~» 

1664. — наводњавати, натапати, 

натопити, топити, залити, залевати 
(780), — а) одводњавати, —- ису- 

шити, исушење. 
кЈ 

1665. — сејати, сетва, посејати, 

засејати, — сејач, — сејалица. 
КУ 

1666. — дрљати, влачити, брана- 

ти, зубати, — дрљача, влача, бра- 

на, зубача, — грабити (16177). 
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1667. — усев, — летина, — поне- 
ти, родити, добра година, — а) по- 

тра, потрица, — 6) коров, — уро- 
дица. 

» 

1668. — жети, пожети, пожњети, 

зажањ, жетва, нажањ, — жетелад, 

жетелица, жетелачки, — класобер, 

— а) пабирчити, бирачити, палет- 

ковати, — пабирчење, пабирак, — 

6) стрниште. 
» 

1669. — срп, — а) коса, — коси- 

ште, бабак, руцељ, петица, гривна, 

тоља, насадити (1600), — откивати, 

отковати, покивати, отков, ков, 

чаканац, -— 6) жетелица (машина). 

ка 

— 

1670. — дести, денути, садести, 

саденути, садевати, —- руковет, — 

сноп, уснопити, — крст, крстина, — 

склад, складња, — стог, устожити, 

— навиљак, — багља, багљати. 

зе 

1671. — млатити, омлатити, тре- 

сти, грувати, грухати, — млатило, 

шибак, цеп, матузица, стојак, —— а) 

насадити (снопове). 

ж 

1672. — вршидба, вршај, врћи, 

оврћи, — вршалица, — гумно, гув- 

но, — стожер, — а) вејати, овеја- 

ти, превејати, превејан, —- вејача, 

вејалица, ветрењача, — 6) трнити, 

утрњивати. 
хж 

1673. — брање, берба, брати, — 

а) вадити кромпир. 

% 

1674. — комити, окомити, комина- 

комишање, коруба- ти, комишати, 



ти, крунити, накрунити, окрунити, 

— круњача. 
С Ј 

1675. — ливада, — сенокос, се- 

нокоша, кошеница, — а) пашњак, 

пашник, пасиште, утрина, рудина, 

тратина, (паша 1691а), — 6) буг, 

бусен, — бусати. 
» 

1676. — косити, покосити, накоси- 

ти, косидба, —- откос, — косач, ко- 

сац, козбаша, — сенокос, (коса 

1669а), —- 2) кошевина, — 6) о- 

тава. 
~ 

1677. — пластити, пласт, — на- 

виљак, — грабље, грабуље, граби- 

ти (1666), —- виле, расове, виласт, 

рогуље, парожак, плашњача. 
» 

1678. — сено, сенара, сењак, ко- 

тар, (трава 2023ђ), — кровина, — а) 

триње. 
ж 

1679. — слама, сламан, сламен, 

сламни, сламка, — сечка, — а) ли- 

сник. 
+ 

1680. — конопља, конопљан, ко- 

нопљиште, кудеља, — тежина, ка- 

нава, — кучина, кучине, — (куна- 

дра 1824), — поздер, — пртен, — 

а) мочило, мочионица, сушионица. 
х 

1681. — лан, ланен, повесмо, — 

а) трти, трлити, трлица, тарак, маљ- 

ка, махаљка, машка, свлак, перја- 

ти, врчати, перајица, врчица, реди- 

ти, редиља, огребло, огреб. 
ж 

1682. — памук, памучан, вата. 

» 

10, Систематски речник 

1683. — повртарство, вртарство, 

повртар, повртарка, вртар, вртарка, 
градинар, баштован, баштованка, 

— бостанџија. 
= 

1684. — башта, врт, градина, пе- 

ливој, перивој, — баштованлук, — 

стаклара, — а) леја, слог, оџак, ку- 
ћица, клило, — притка, розга, тач- 
ка, тркља, притаћи, притицати, тр- 

кљати, — трап, утрапити. 

ХЖ 

1685. — воћњак, воћка, воће, воћ- 

ни, воћар, воћарство, — ранка, поз- 

ница, — дивљака, —- опало воће, 
строво, — а) расадник, растило, — 

6) сушница, пушница. 
хж 

1686. — виноград, виноградар, 

виноградарство, — пудар, пудари- 

ца, пударити, пударина, — а) бер- 

ба, винобер, тргање, јематва, јама- 

тва, брати, тргати, јемати, берач, 

берачица, тргалац, јемач, јемачица, 

— косир. 
» 

1687. — садити, засадити, посади- 

ти, пресадити, пресад, пресада, — 

садаљка, садилица, садиљка, — 
садница, —  окопавати, окопати 
(1660), покопица, себица, себичити, 

—- резати, орезати, орезивати, ре- 

зидба, резач, — заламати, заламање, 

екрњивати, — уврстати се, — а) ка- 

лемити, каламити, накалемити, на- 

каламити, калем, калам, наврнути, 

навртати, наврт, виока, — оплеме- 

нити, оплемењивати (20168). 

жЖ 

+ С Ј 

1688. — шумарство, — шума, 

(прашума 2001), шумарак, шумски, 
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шумовит, пошумити, пошумљавати, 
гора, горски, луг, — забран, дубра- 

ва, — браник, брањевина, брањени- 

ца, — честа, честак, честар, — шу- 

мар, лугар, — а) пропланак, по- 

никвица, чистлна, голет, голе- 

тан, оголети, — 6) искрчити, про- 
крчити, раскрчити, — горосеча, то- 
чило. 

х 

1689. — дрво, дрвен, дрвље, дрв- 

це, — клада, трупина, трупац, кр- 

ља, крљад, пањ, хреб, чапур, — су- 

варак, сувад, — труладак, прњад, 

бадрљак, патрљ, — ћутак, шуљак, 

цепаница, цепка, осечак, — облица, 

— ивер, иверје, иверка, иверак, тре- 

ска, трешће, скаље, — а) дрвена- 

рија, — дрвара, дрварница, дрвар, 
дрвљаник, — јапија, — балван, гре- 

да, брвно, дирек, ступац, бандера, 

— колац, платина, кушак, — жио- 

ка, жиочити, пожиочити, — даска, 

дашчан, дашчица, дашчара, — 

штица, треница, — шашовак, летва, 

баскија, побаскијати, — пајанта, 

паузница, — 6) плутовина, плуто, 

— в) укочено дрво, фурнир, шпер- 

плат, —- г) абонос, уабоносити се 

(18746). 
х 

Х » 

1690. — сточарство, — сточар, — 

стока, сточни, сточан, марва, мар- 

вени, благо, — грло, (живинче 

2025а), — држати, — гајити, гаје- 

ње (2026е), зоотехника, — приплод 

(2026г), — пастир (1695). 
»% 

1691. — стадо, крд, крдо, укрди- 

ти, чопор, буљук, џелеп, — а) па- 

ша, (пашњак 1675а), испаша, па- 

сти, напасти, напасати, опасти, по- 
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пасти, попаша, (свињопас 17005), 

— пустопаш, — суват, пландиште, 

пландовати, — бачија, стан, катун, 

— бач, бачица, станар, станарица, 

планинка, — тор, струга, — трни- 

ца (1695), — обор, штала, стаја. 

1692. — млекарство, млекар, мле- 

карица, —- а) мужа, мусти, пому- 

сти, умусти, —  музара, музиља, 

музност, млечна, млечност, —  из- 

мужа, — 6) крављача, музлица, 

ведрлца, дижва, стружњак, — љу- 

ба, приљубак, ракач. 
+ 

1693. — бели мрс, бели смок, 

млечни производи, — а) млеко, 

млечан, вареника, јомужа, — кисе- 

ло млеко, укиселити, самокиселинг, 

прокиснути, прокисао, — згрушати 

се (1880), угрушати се, грушати 

се, прогрушати се, — пробрцнути 

се, прозукнути, узвиштати, — 0) 

павлака, повлакл, сплав, плавитл, 

сплавити, оплавити, оплављено мле- 

ко, — цело млеко, —- Б) скоруп, 

кајмак, — г) масло, — маслац, бу- 

тер, — млаћеница, — бучкати, — 

бучка, бучкалица, стап, стабарка, 

бата, — д) сир, сирац, сирити, уси- 

ритл, потсирити, сириште, (2036а), 

— грудва, — млад, зрео, — цедило, 

— сурутка, сок, — грушевина, урда, 

— качкаваљ. 
»% 

1694. — говедарство, говедар, го- 

ведарица, кравар, — говече (2036а), 

говеда, говеђи, —- во, воловски, во- 

лујски, — говеђина, јунетина, — 2) 

бик, бак, биче, јунац, прекрмак, — 

тући, утући, — 6) крава, крављи, 

јуница, — водити, — прегорети, — 

ПРУ 



стеона, — јаловица, бикуља, — о- 

телити се, отелити, првотеока, — 

бризгати, — в) теле, телад, телац, 

теоци, телећи, телетина, — љок, љо- 

кати, љокнути, — јуне, — г) цве- 

таст, цветуља, баљаст (1910ј), ба- 

љав, баљица, ревкаст, сивоња, си- 

вуља, криласт —  кусоња,— д) 
мукати, мукнути, букати, букнути, 

мечати, —- обадати се, разобадати 

се, штркљати се (2058), поштркати 

се, — ђ) ујармити, ујармљивати, 

хватати, презати, упрегнути, спре- 

зати, распрезати, распрећи, — ја- 

рам, подгрљача, подјармица, тељиг, 

преглава, поклапуша, — клечка, — 

порожје, — предњак, стражњак, — 

е) стукати, стукнути, сту! аис! ће- 

ја! воч! — ж) биво, биволица, би- 

волче. 
ж 

1695. — овчарство, —- овчар, ов- 
чарски, овчарица, овчара, пастир, 

пастирка, пастирски, чобанин, чоба- 

ница, — трница (1691а), — овца 

(2036а), овчији, овчји, —  брав, 

бравче, брављи, — а) ован, овнуј- 

ски, — шиљег, двизац, — звонар, 

угич, — праз, — уврнути, увртати, 
шкопац, претукач, шкуљ, — 6) ов- 

ца, шиљегвица, двиска, двизица, — 

мркатал се, мркање, — сјањана, о- 

јагњити (се), јагњити (се), окопи- 

лити се, првојагњеница, оподојчи- 

ти (се), — бризгати, — овчевина, 

—- в) јагње, јагњад, јагањци, јаг- 

њећи, двизе, сисанче, сугаре, — ба- 

гана, ира, — јагњетина, — г) ру- 

но (20266), свилорун, рудаст, — ре- 

хав, рехавост, рехуља, — вуна, 

(1577), вунаст, вунен, вунат, јари- 

на, јареница, — стрићи, стрижа, по- 

стрићи, шишати, ошишати, — д) 

10" 

блејати, заблејати, блекнути, блек, 

блека, бекнути, бечати, — ђ) мети- 

љав, метиљ (2067в), (меденица 

18014). 
» 

1696. — козарство, —- козар, — 

коза (203ба), козја, — а) јарац, ја- 

ретина, — прчевит, прчевина, прца- 

ти се, тећи се, — 6) коза, јарица, 

— скозна, окозити се, козити се, о- 

јарити (се), јарити (се), — козеви- 

на, козетина, —- в) јаре, јарад, ја- 

рићи, јарећи, козле, козлић, козли- 

ћи, — г) козина, козлина, кострет, 

струна, струњав, — козевина, козе- 

тина, — реса, ресаст, — д) брсти- 

ти, обрстити, — ђ) вречати, — тир! 
С 

1697. — коњарство, —- коњар, — 

коњ (203Та), ат, хат, парип, једек, 

— четвртак, седмак, — ергела, — 

а) пастув, пастушаст, ајгир, ајги- 

ровит, непочишћен, неушкопљен, — 

ждребац, омак, — опасати, опасива- 

ње, опасти, —– почистити, подметну- 

ти, — 6) кобила, бедевија, аткиња, 

ждребица, —- омакиња, омица, пе- 

такиња, седмакиња, — ждребна, су- 

ждребна, ождребити (се), ждреби- 

ти се, — в) ждребе, ждребад, — г) 

кљусе, кљусина, кљуверина, рага, 

дртина, курада, ћора, (пунокрван 

203Тта), — д) звездаст, — лисаст, 

лиса, — путаст, путаљ, путоногаст, 

— чарапаст, — белац, ђогат, ђога- 

таст, ђога, ђогуша, чилаш, жерав, 

ждралин, — сивац, сиваљ, —- зе- 

ленко, зекан, зека, — алат, алатаст, 

— дорат, доратаст, — риђан, риђа, 

риђуша, —  кулаш, кулатаст, — 

вранац, — мрков, барна, — шарац, 

— кусаљ, — ђ) њиштати, њисак, 

њиска, вриштати, завриштати, ври- 
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сак, вриска, — рзати, фркати, — е) 

пропети се, пропињати се, — чиф- 

тетати се, чифте, —- разиграти се, 

— мувати се, мухати се, — ж) ход, — 

кас, касати, покаскивати, мали кас, 

велики кас, касач, — раван, рава- 

нити, трупка, трупкалица, — трча- 

ти, трк, галоп, тркач, тркати, рас- 

тркати, — предња и задња иога се 

сустижу, — 3) јарачити, ујарачити, 

бирати, дресирати, дресура, — џам- 

бас, (јахати 569), — тимарити, оти- 

марити, истимарити, — и) мамуза- 

ти, обости, брзити, тоснути, тоска- 

ти, тос!, тоз!, прими!, — ј) тврдо- 

глав, тврдоуст (16986), — арум, уа- 

румити се, — зазирати, зазрети, за- 

зорљив. 
Х 

1698. — коњска опрема, опреми- 

ти, — а) седло, — оседлати, — расед- 

лати, отседлати, —- седленик, сед- 

ласт, — јабука, каш, ункаш, облук, 

облучје, садно, бисаге, теркија, ха- 

ша, покровац, антрешељ, рахт, по- 

седлица, потседлица, — колан, по- 

пруг, стремен, узенгија, узенђија, 

бакрачлија, бакарлија, — самар, о- 

самарити, самарити, стеља, — 6) 

узда, зауздати, уздати, — разузда- 
ти, — уздице, — ђем, жвале, жва- 

лити, чампара, — мекоуст, тврдо- 

уст, — улар, зауларити, — разула- 

риати, — поводац, повод, — прсина, 

пршњак, силембе, — зазирци, на- 

очњаци, — в) мамуза, оструга, ма- 

музати, — зврчак, жврк, — (бич 

1858а), — потковица, плоча, (пот- 

ковати 1795), — старокован, старо- 

ков, остароковити, — уковати, уко- 

ван, — обосити, — г) сапон, спона, 

путо, букагије, ћустек, — сапети, 

сапињати, припети, припон, клечка, 
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спутати, упреконож, — пајван, — 

д) хам, ам, ајам, — дизгин, — при- 

тегнути, притезати, устегнути, усте- 

зати, покупити, — вођице, — кус- 

кун, подрепница, — ђ) запрега, за- 

прегнути, упрегнути, презати, — ис- 

прегнути, — рудњак, — логов, по- 

водник, — е) товарни коњ, сеиса- 

на, — натоварити, — растоварити, 

— соха, соа, — ж) зобница, (јасле 

1722). 
» 

1699. — магарац (2937а), магаре- 

ћи, магарица, магаре, кењац, кењи- 

ца, товар, товарица, пулак, пуле, 

ћуше, — а) њакати, ревати, — 6) 

мазга, мазгов, — мула. 
+ 

1700. — свињарство, —- свињар, 
свињарица, — | свињче, свиња 

(2035а), свињски, крме, крмећи, — 

свињетина, крметина, — а) вепар, 

крмак, прасац, нераст, бугар, нази- 

мац, — 6) крмача, прасица, џора, 

назимица, — палоција, — либраста, 

— супрасна, опрасити (се), праси- 

ти (се), — цвиловна, буцовна, --- 

цвелати се, букарити се, — в) пра- 

се, одојче, сисанче, — прасетина, — 

г) чекиња, пераја, — ошурити, шу- 

рити, — д) роктати, —-  скичати, 

скикнути, скика, — шике!, — ђ) 

жилити, ужилити, — рогља, клеч- 

ка, клато, огрлица, — е) гојити, 

товити (2026е), жиритл, ужирити, 

жирован, жировњак, храњеник, — 

ж)у свињац, свињ, кочина, кочак, — 

каљуга, каљужа, брлог, — валов, 

корито. 
» 

1701. —  живинарство, перната 

живина, живина, живад, 

живинарник, перадарник. 

перад, = 



1702. — кокоши (2041), кокоши- 

њи, кокошији, — а) петао, кокот, 

певац, — копун, — оструга, кре- 

ста, хобер, обер, ухор, — певати, 

пропевати, пропојати, кукурекати, 

кукурекнути, —- растити (се), гази- 

ти, — 6) кокошка, кокош, кока, — 

кокица, пилица, пиплица, — ћуба, 

Ћубаста, —  гаћаста — какотати, 

кокотати, кокот, какодакати, раско- 

кодакати се, раколити се, разрако- 

лити се, — в) пиле, пилеж, пилећи, 

—- пилетина, —- пијукати, пијук, 

пиштати, запиштати, пропиштати, 

— г) јаје, —- љуска, врх, шот- 

ка, тушика, — беланце, — жу- 

манце, —- жујце, —- тена, — му- 

ћак, — снети, сносити, носити, про- 

нети, проносак, — полог, котобања, 

=— носиља, — д) квочка, расквоца- 

ти се, квоцати, — сести, седати, на- 

садити, насад, налећи, лећи, — из- 

лећи, извести, изводити, — ђ) ћука- 

ти, шћукати, ћук-ћук!, — иш! — 

— е) кокошарник, кокошар, коко- 

шињак, ћумез, — седало, — »ж) 

бисерка, морска кокош, морка. 

% 

1703. — пчеларство, —  пчелар, 

пчеларити, —- кованлук, уљанихк, 

пчелињак, — а) пчела, — радили- 

ца, — матица, — безматак, обезма- 
тичити се, безмачити се, — трут, — 

6) рој, ројити се, ројење, — прве- 
нац, — изројити се, —-  паројчити 

се, паројак, — в) кошница, трмка, 
улиште, — плетара, ђерзонка, --- 

рам, — саће, сат, водити саће, — 

ћелија, окце, — умлечити, — по- 

дрезати кошницу, — туђица, (мед 
1844, восак 1846). 

+» 

1704. — свиларство, свилар, сви- 

лара, свилана, свила, свилен, свио- 

ни, — а) свилена буба, свилопреља, 

— чахура, чаура, кокон, кожурица, 

— учаурити се, ишчаурити се, — 

свилен конац, свила. 
» 

1705. — рибарство, (риба 2053), 

риболов, рибати, рибање, рибарити, 

— рибар, алас, рибарка, рибарица, 

рибарски, рибарина, —  рибарица 

лађа, — тиквара, — а) мрежа, пре- 

ђа, алов, богаз, влак, черенац, про- 

згавац, метница, пристор, трбок, бу- 

бањ, вршка, — 6) пецати, пецање, 

пецач, пецар, пецарош, — удица, 
прутило, удило, пловац, — мамац, 
— струкови, — в) бодва, остве, хар- 

пун, — г) суп, сеђа, — д) кош, — 
ђ) тања, — е) рачило, — ж) гњу- 

рац, ронад. 
» 

» х 

1706. — саобраћај, саобраћајни, 
саобраћати, (кола 1190). 

% 

1707. — железница, железнички, 

— железничар. 
» 

1708. — пруга, — колосек, узани 

колосек, нормални колосек, — тра- 

сирати, — шина, трачница, — праг, 

— скретница, скретничар, — сиг- 
нал, — чувар пруге. 

% 

1709. — железничка станица, ко- 

лодвор, — постаја, стајалиште, — 

перон, рампа, — чекаоница, — би-- 

летарница, — шеф станице. 
+ 

1710. — воз, влак, — брзовоз, бр- 

зовозни, — споровозни, — путнич- 

ки воз, теретни воз, мешовити, шет- 
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ни воз, пилићар, — возовођа, вла- 

ковођа, кондуктер, —  композици- 

ја, — маневрисати, маневар, — а) 

вагон, —- купе, — класа, — вагон- 

ресторан, — спаваћа кола, — фур- 

гон, — 6) локомотива, — ложиони- 

ца, — машиновођа, — ложач, — 

кочница (1790г), кочничар, —- ко- 

чити, укочити, — одбојник, — в) 

дресина, 
С 3 

771. — 

трамвајџија. 

трамвај, трамвајски, 

зе 

1712. — аутомобил, ауто, — ка- 

мион, — такси, — аутобус, — у- 

прављач, — шофер, шоферски, — 

гаража, — а) мотоцикл, — 6) би- 

цикл, велосипед, точак. 
х 

1713. — бродарство, бродар, бро- 

дарска, — бродовласник, — лађар, 
лађарски, возар, — пловидба, реч- 
на пловидба, —- морепловство, мо- 

репловац, марина, поморац, мор- 
нар, мрнар, мрнарски, — посада, 
момчад, — а) брод, бродић, бродов- 

ље, бродски, лађа, —  тонажа, — 
флота, — пароброд, ватрењача, па- 
робродски, —-  једрењача, галија, 

ђемија, — дереглија, шлеп, шлепов- 

ски — рибарица, — барка, чамац, 

шајка, — чамџија, шајкаш, — чун, 

кајик, кораб, корабдаљ, прам, — 

скела, скелеџлја, сплата, сплав, 
сплавар, сплаварити, — 6) палуба, 

кљун, фара, бокоњ, —  в) опрема, 

— катарка, јарбол, јамбор, — крми- 

ло, крма, корман, тимун, думен, кр- 

мити, крманити, корманити, думени- 
сати, — крманош, корманош, — је- 

дро, једрило, — котва, укотвити се, 

ленгер, сидро, усидрити (се), — 
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весло, — паљ, исполац, — (заста- 

ва 1450), — г) пловити, отплови- 

ти, допловити, упловити, преплови- 

ти, опловити, бродити, пребродити, 

једрити, преједрити, — веслати, ве- 

слар, –- отиснути се, — пристати, 

пристајати, — д) укрцати (се), кр- 

цати, — искрцати (се), — ђ) насе- 

сти, насукати се, — е) бродолом, 

бродоломник, — (светионик 1902а). 

ка 

17714. — бродоградилиште, бро- 

доградња, — а) шуперити, калава- 

тити, калават. 
хж 

1715. — ваздухопловство, вазду- 

хопловни, авијатика, авијација, — 

ваздухопловац, авијатичар, — ва- 

здухоплов, авион, авионски, аеро- 

план, аероплански, — ваздушна ла- 

ђа, — моноплан, библан, — хидро- 

план, — летилица, једрилица, — 

висинска крма, — бочна крма, — 

а) аеродром. 

ж Х 

1716. — грађевинарство, —- гра- 

ђевинар, грађевинарски, —-  грађе- 
вински, градбени, — неимар, — ин- 

жењер, инжењерски, архитект, ар- 

хитектура, архитектонски, (зидар- 

ство 1114), — а) земљомер, геоде- 

та, геодетски, геодезија. 

>» 

1717. — зграда, грађевина, зда- 

ње, бина, кућа, — а) темељ, камен 

темељац, — зид (1т“4а), — 6) под, 

патос, тли, тле, — патосати, попа- 

тосати, поподити, — паркет, парке- 

тирати, — паркетар, —- в) таван, 

таваница, таванити, — г) кров, — 

клис, калкан, слеме, рог, пошав, за- 



бат, ластовица, самарица, — шин- 

дра, (цреп 11475, кровина, 1678), — 
натстрешница, стреха, —-  окагача, 
— љемез, притисак, — прекрити, 

прекривати, претрести, — таван, та- 

вански, —  олук, —  громобран 

(1914дД), — димњак, оџак, комин, 

— димовук, — баџа, сомић, — д) 

степенице, (лестве 5354а), степен, 

басамак, степениште, —  одмори- 
ште, подест, — светларник, — ђ) 

балкон, — тераса, — веранда, док- 

сат, диванана, лонџа, — е) спрат, 

кат, бој, — на спрат, двоспратан, 

двоспратница, двокатан, двокатни- 

ца, трокатница, —-  сутерен, при- 

земље, приземни, партер, међу- 

спрат, полуспрат, први спрат (итд.), 

(подрум 1733), — ж) лице, фаса- 

да, — крило. 
» 

1718. — кућа, кућни, кућевни, 
дом, домаћи, дома (520), — вила, 

— летњиковац, — палата, палача, 

— замак, — дворац, двор, — конак, 

— кула, — караула, — колеба, пре- 

вијача, кулача, вајат, стасина, ижи- 

на, чардак, кућерак, кућер, ћилер, 

качара (1721а), — брвнара, крови- 

њара, дашчара, барака, — уџера, 

чатрља, страћара, — земуница, по- 

тлеуша, потлеушица, поземљуша, 

— а) шатор, черга, — чергар, чер- 

гаш, — 6) хладник, хладњак, се- 

ница, вењак, — в) кућевласник 
(1411). 

х 

1719. — двориште, двор, авлија. 
х 

1720. — ограда, заграда, гради- 

на, тараба, плот, заградити, огра- 

дити, — разградити, — струга, — 

а) жива ограда, живица, живичити, 

еведра, — врзина, обала, — врљи- 
ка, — проштац, прошће, — фила- 
рета, — 6) уровити, урављати. 

%ж 

1721. — шупа, кошара, појата, 

наслон, (качара 1718). 

Ж 

1722. — коњушница, штала, ста- 
ја, хар, ахар, — подбој, — јасле. 

» 

1728. — амбар, 

магаза, магацин, 
силос. 

кош, житница, 
— око, окно, — 

% 

1724. — бунар, (1995), зденац, — 

точак, — ђерам, претега, — колач, 

круг, — сек, опсек, — чапра, рбоч, 

кова, кофа, — а) цистерна, бисти- 

јерна, чатрња, почуо, пуч, — 6) 

чесма, — в) кладенац, студенац, — 

стублина. 
» 

1725. — леденица, ледњача. 

Х 

1726. — просторија, одељење, ло- 

кал, — стан, — а) преграда (731), 

преградити, преградак, претинити, 

претинац, — 6) пањега, — кут, ку- 

так, угао, буџак, ћошак, ћоше. 

% 

1727. — соба, собни, одаја, комо- 

ра, камера, изба, кабина, — а) сала, 

дворана, дворница, слушаоница, — 

галерија, —- 6) спаваћа соба, лож- 

ница, — в) трпезарија, благоваона, 

благоваоница, благовалиште, — г) 

гостионска соба, —- д) салон, — 

ђ) чекаоница. 
» 

1728. — ходник, трем, придвор- 
је, предвраће, претсобље, потремак, 
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1729. — кухиња, кујна, кухињ- 
ски, куински, (посуђе 1750—1771), 

— а) спрема, успрема, „шпаиз", о- 

става, (комарник 16335). 
»% 

1730. — помијара, —  помије, 

сплачине, — а) сметлиште, буни- 

ште, буњиште, ђубриште, калужа, 

— 6) нужник, заход, клозет. 

с 

1731. — перионица, —- сушиони- 

ца, (1833). 
ж 

1732. — купатило, (х)амам, ба- 

ња, — када, — туш (117). 
> 

1733. — подрум, коноба. 
% 

1734. — врата, вратнице, вра- 
таоца, двери, — капија, — капиџик, 

— а) крило, —- једнокрилна, дво- 

крилна, — праг, — довратак, — до- 

вратник, рагастов, —- петица, сто- 

пица, стежајица, жујица, — шар- 

ка, стожер, чеп, баглама, жабица, 

— 6) брава, бравица, заклоп, — 

квака, чекљун, — кључаница, кљу- 

чаоница, — запор, рингла, — ска- 

кавица, — кључ, — калауз, отпи- 
рач, — перо, — реза, ереза, — ман- 

дал, замандалити, —  преворница, 

окретаљка, обртаљка, — | шип, — 

катанац, локот —  в) звекир, 

(х)алка, (звонце 18014). 
СУ 

1735. — прозор, — крило, — ок- 

вир, оплата, ћерчиво, — окно, (ба- 

џа 117г), — а) капак, — ролетна, 

(светларник 171'Д). 

»% 

1736. — пећ, фуруна, — 

ште, — камин, оџаклија, — 

огњи- 

ложи“ 
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ште, — каљ, пећњак, лончић, — 

— штедњак, „шпарет", — пећка, 

рерна, — а) запећак, — 6) троно- 

жац, саџак, —- преклад, зглавац, 

— подглавак, — мангале, —-  ро- 

штиљ, — в) жарач, жарило, — 

ватраљ, ожег, посипка, маша, — 

маше, машице, — г) чунак, сулун- 

дар. 

+ 

1737. — покућство, покућанство, 

покуће. 
+ 

1738. — намештај, — | намести- 

ти, намештен. 
| + | 

1739. — кревет, креветски, по- 

стеља, постељни, одар, —-  ногари, 

— небо, балдахин, — а) постељи- 
на, — сламњача, сламарица, слам- 

ница, — душек, — чаршав, — 6) 

јастук, узглавак, узглавље, —-  ја- 

стучница, навлака, — в) покривач, 

поњава, ћебе, губер, бељ, — јорган, 

— перина, блазина, — капамаџија. 
» 

1740. — колевка, бешика, зипка, 

љуљка, — облучац, — а) љуљка- 

ти, љуљушкати, љушкати, љуљати, 

љуљнути, уљушкати, зибати, шика- 

ти, ушикати, — 6) дубак, сталац. 
Х 

1741. — канабе, диван, миндер- 

лук. 
+ 

1742. — орман, — фиока (1641г), 

— а) полица, раф, стелажа, — 6) 

долап, — в) ноћни сточић. 

х 

1743. — умиваоник, — а) уми- 

ваоница, лавор, леген. 

х 



1744. — сто, астал, сточић, — тр- 

пеза, софра, совра, синија, — посто- 

ље, (фиока 1641), — а) зачеље, 

прочеље, — застава, заседа, — су- 

столник, — 6) поставити, —  при- 

брати судове, прибирати. 
х 

1745. — столица, столац, — на- 

слоњача, фотеља, — наслон, — а) 

клупа, банак, — 6) шамлица, шам- 

ла, — троножац. 
х 

1746. — огледало, зрцало, — о- 

гледати се. 
х 

1747. — клинарица, клинчаница, 

чивилук, вешалица, — ленка, срг. 
>Х 

1748. — застирач, застирак, про- 

стирач, простирка, ћилим, шарени- 
ца, саг, поњава, — черга, — асура, 

рогожина, — а) покривач, чаршав, 
плахта, трпежњак, столњак, постол- 
њак, — поколеник (1832Д), — по- 

кровац (1698а). 
ж 

1749. — завеса, застор. 
ж 

1750. — посуђе, суд, посуда, — 

а) држак, ручица, рукуница, — 
уво, ухо, уши, — 6) носац, сисак, 

— в) повразача, повразити, повра- 

жење, — повраз. 
3 

1751. — котао, котлача, гвозде- 

њак, — бакрач, бакрачић, бакра- 

че, — казан, — кофа, ведрица, ве- 

дро, каблица, кабао, каблић, чапра, 

рбоч, (каца 17876). 

~ 

1752. — лонац, грнац, лончић, — 

лопижа, — ћуп, — тегла, — цимен- 

та, — а) саксија, — 6) чајник, са- 

мовар, — џезва. 
х 

1758. — ноћни суд, ноћник, нок- 

шир, врчина, — а) пљуваоница, 

: пљуваоник, — 6) ђубровник. 
» 

1754. — крчаг, врч, тестија, ћу- 

па, — бардак, —- ибрик, —- канта, 

— бокал, — дебе (1788), — врг, кр- 

бањ, — мех, мешина, — а) чутура, 

плоска, матара, буклија, — 6) бо- 

ца, флаша, — чокањ, полић, — ба- 

лон, — грлић, — сифон. 

» 

1755. — чаша, купа, скленица, 

пехар, кондир, путир, столовача, 

столовата чаша, — ђуровача. 

ж 

1756. — шоља, шољица, филџан, 

— а) саплак, тас, — 6) тацна. 

» 

1757. — чинија, чаша, здела, па- 

ница, каленица, бљуда, плитица, 

порција, сан, сахан. 

Х 

1758. — шерпења, шерпа, кастро- 

ла. 
СУ 

1759. — тигањ, тава, просуља, 

тенџера, — а) црепуља, сач, пека, 

— 6) тепсија. 
» 

1760. — карлица, —  чанак, за- 

струг, ваган, копања (1788), — а) 

наћве. 
К.Ј 

1761. — тањир, (тас 1060). 

»% 

1762. — служавник, послужавник, 
поднос, 
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1763. — сито, ситка, решето, про- 

так, — обод, — чест, — редак, — 

а) цедиљка, цетка, ђевђир, — ре- 

шетка. 
» 

1764. — левак, — левкаст, — то- 

чир, — тулајица, — а) натегача, 

натега, натег, хајдук. 

» 

1765. — ступа, аван, — тучак, ту- 

цало, паљ, (туцати 690), а) 

преса. 
+ 

1766. — млинац, (млети 691), — 

а) треница, ренде, рабеж, (на- 

стругати 692а). 
С + 

1767. — пржуља, пржун, долап. 

» 

1768. — сланик, сланица, — а) 

шећерник, шећерница, — 6) бибер- 

њача. 
% 

1769. — једаћи прибор, — а) ка- 
шика, ожица, ложица, лажица, жли- 
ца, кашичица, — кусало, — варја- 

ча, варњача, — кутлача, кутао, — 

пењача, — склопнице, — 6) виљу- 

шка, пирун, — в) нож (1796а), — 

г) чачкалица. 
>» 

1770. — бркљача, бркља, мећави- 

ца, мећајица. 
ж 

1771. — судопера, опирњача, ис- 

пирача, пачавра, беспара. 

хж 

1772. — лампа, — фењер, — сте- 
њак, фитиљ, свештило, — кандило, 

жижак, прислужити, прислу- 

живати, а) свећа 1346а), 

светњак, чирак, — полијелеј, — 6) 
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бакља, — в) шибица, жижица, жи- 

гица, палидрвце, кресавица, — кре- 
сиво, — упаљач. 

; » 

• • 

1773. — занат, занатски, — занат- 

лија, занатлиски, — занатска комо- 
ра, — еснаф, — а) мајстор, — мај- 

сторица, — 6) калфа, помоћник, 

калфенски, — ослободити, — в) у- 

ченик, шегрт, шегртски, — г) ради- 

оница (1607). 
» 

1774. — зидар, зидарство, зидар- 

ски, зидати, озидати, сазидати, са- 

градити, изидати, дозидати, подзи- 

дати, зазидати, узидати, уградити, 

уграђивати, подићи, подизати, (гра- 

ђевинарство 1716), — а) зид, дувар, 

зидни, зидина, бедем, палисад, су- 

хозид, сухомеђина, соврња, 

плетер, чатма, зачатмити, набој, 

бондрук, малтер, малтерисати, 

леп, олепити, жбука, жбукати, це- 

мент, бетон, бетонирати, армирани 

бетон (1949а), — лепенка, те- 

мељ, основа, подлога, подножје, -- 

свод, засводити, — симс, атула, — 

славолук, — стуб, ступ, — прегра- 

да, преградити, тин, претин. прети- 

нити, — 6) скеле, макаре, — висак, 

— ђунија, мистрија, мазалица, — 
план, (лестве 5б4а). 

С 

1775. — циглар, — цигла, цигла- 

на, опека, — цреп, црепана, — ће- 

рамида, — ћерпич. 
» 

1776. — каменорезац, клесар, ка- 

менар, — каменорез, — клесати, у- 

клесати (669), — камен, кам, каме- 

ње, каменица, камичак, — плоча, 

| 
| 
| 

| 
| 



плојка (195), — стена (2000а), — 

станац, — мермер, мрамор, — шљу- 

нак, пошљунчити, — песак, — пес- 

ковит, пржина, пешчар, — камено- 

лом, — туцаник. 
» 

777. — калдрмар, калдрмџија, 

поплочар, — калдрма, плочник, — 

ивичњак, — сливник, — калдрми- 

сата, покалдрмисати, покалдрмити, 

покалдрмљавати, поплочати, — ас- 

фалт. 
х 

738. —  кровопокривач, (кров 

ТиПг). 
» 

1779. — бунарџија, зденчар, (бу- 

нар 1724). 
»% 

1780. — лончар, грнчар, — лон- 

чарство, — лончарница, —- лонча- 
рија, грнчарија, — глинено посу- 

ђе, — глина, (1957), — глеђ, глеђа, 

глеђеисати, глеђосати. 
Х 

1781. — пећар, керамичар. 
Х 

1782. — гипсар, садрар, стука- 
тер. 

» 

1783. — вајар, кипар, — гипс, са- 
дра, — глина (1957). 

Х 

1784. — дрводеља, тесар, дунђер, 

дунђерин, дунђерисати, —  кесер 
(16002), (столар 1192). 

» 

1785. —  дрворезац, стругар, — 
дрворез, — дуборезац, дуборез. 

Х 

1786. — паркетар (17176). 
ж 

1787. — бачвар, качар, пинтер, 

каблар, — а) тарањ, потук, — 6) 

каца, качица, — бадањ, — чабар, 

— чабрњак, чабрењак, — лужница, 

— буре, буренце, бачва, — бечка, 

— тумбе, тумба, — палије, — акоз, 

аковче, — петачка, петорка, — ка- 

да, бањица, — жбан, баквица, — 

шавољ, шафољ, — сака, — чабри- 

ца, — ведрица, крављача, музлица, 

—- корито, коританце, кориташце, 
текне, —- пеш, — карлица, шкип, 

= в) данце, задно, — заднити, — 

дуга, уторе, уторњак, сређ, обруч, 
— славина, шајтов, врањ, — завра- 

њити, — одврањити, —- г) наобру- 

чати, обручати, — разобручити се, 

просути се, расути се, — расушити 

се, разасути се, — рогозити. 

СУ 

1788. — чанчар, — чанак (1760), 

заструг, здела, ваган, копања, дебе 

(1754). 
+ 

1789. — колар, —- коларница, — 

личилац кола, тапетар кола. 

хХ 

1790. — кола, —- таљиге, тарни- 

це, кочије, — фијакер, каруца, ин- 

тов, — двоколице, чезе, — колица, 
— приколица, — а) точак, коло, — 
паоци, палац, — жбица, спица, шпи- 
ца, — главчина, главина, трупина, 
— ластавица, — наплатак, можда- 
ник, — шина, — левча, упора, — 
шепутка, — пошетањ, — котура- 
шан, — 6) руда, — сврачине, — 

оје, — јармак, јармац, — прекору- 

ђе, — ждрепчаник, — срчаница, — 

в) лотра, — обртањ, — потега, — 

поличица, — плетњица, — чатлов, 
— г) папуча, — мачка, —- кочити, 
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укочити, паочити, упаочити, — д) 

катраница, — коломаз, паклина, — 

кењача, — ђ) арњеви, —- кош, за- 

кошак, — е) трап, — ж) тоскати, 

тоснути, (труцкати се 1873а). 
» 

1791. — саонице, саони, сањке, — 

а) саоник, салинац, — чешаљ, сту- 

пац, — оплен, — 6) сањкати се. 
- + 

1792. — столар, — туткал, тутка- 

ло, туткалити, туткалисати, (ренде 
1596), — а) стругар, стругара, (др- 

во 1689), — 6) резбар, — резбари- 

ја, (дрводеља 1184). 
Х 

1793. — плетар, — плетарство, — 

пруће, — цецка, — личина, — тр- 

ска, — а) корпа, котарица, кошар, 

крошња, рудњак, — саћурица, са- 

ћура, — крбуља, — 6) метлар, — 

метла, — брезовача. 

» 

1794. —- ковач, —- ковачница, — 

а) вигањ, мехови, дуваљка, — ква- 

силица, — жарач, — 6) ковати 

(1583), исковати, прековати, преки- 

вати, расковати, раскивати, сакова- 

ти, сковати, заковати, закивати, 0- 

ковати, окивати, — оков, — кован, 

— занитовати, — в) заварити, зава- 

ривање, — аутогено заваривање, — 

варити, приварити, уварити, повари- 

ти, припојити, припојавати, (лето- 

вати т41а), — клепати, поклепати, 

расклепати, — г) калити, окалити, 

— надити, занадити, нада, надо. 

х 

1795. — поткивач, налбанта, нал- 

бантин, — потковати, поткивати, — 

потков, ков, — клин, клинац, ко- 
раћ. 
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1796. — ножар, — а) нож, брит- 

ва, брица, перорез, (бријач 1853), 

— сатара, сецалица, — кеба, — рез, 

оштрица, сечиво, — телуће, — ош- 

тримице, насатице, сечимице, — 

пљоштимице, — (маказе 1598), — 

6) корице, коре, ножнице, каније, 

цагрије, — укорити. 
ж 

1797. — оштрач, брусар, — а) 
турпијорезач, —  турпијорезачки 

чук, (турпија 1592). 
-5 

1798. — бравар, шлосер, — бра- 

варница, — а) машински бравар. 
~ 

1799. — лимар, — лим, лимен 

(1955), плех, — летовати, (лемити 

Ч41а). 
» 

1800. — котлар, казанџија, — ка- 

лајџија, — казан, казаница, орани- 

ја, — капак, повраз, вресло, повре- 

сло, — ламбик, — лула, — рукавац, 

— табарка, — мамак, — коњић. 

» 

1801. —- ливац, ливничар, —- лив- 

ница, — звоноливац, — лити, ли- 

вен, салити, салеватл, излити, топи- 

ти, стопити, стапати, претопити, 

претапати, — топионица, — а) зво- 

но, звонце, — меденица, бронза, ба- 

каруша, клепетуша, (тељиг 16945), 

цингара, —  прапорац, — звечак, 

клатно, језичац, бренце, (клепало 

1889г). 
ж 

1802. — механичар, — а) маши- 

ниста, стројар, — 6) ложач. 

х 

1803. — пушкар, — а) пиротех- 

ничар. 

плеса -аовња- 



1804. — инсталатер водних и дру- 
гих постројења, — а) електротехни- 

чар, електричар, — 6) галваничар, 

галванопластичар, — никлер. 

» 

1805. — златар, кујунџија, — ку- 
јунџиница, — златарски, — злати- 

ти, позлатити, позлаћен, (злато 

1954), — позлатар, сребренар, — 
драгуљар, јувелир, — ковинар, — 

цизелар, — а) накит, (украс 1081), 

— драги камен, — драгуљ, адиђар, 

— драгоцености, — прстен, бурма, 

витица, вера, — гривна, наруквица, 

бразлетна, белензуке, — огрлица, 

ђердан, ниска, колајна, — минђу- 

ша, ободац, брњица, — дијадема, у- 

ковица, тепелук, трепетљика, треп- 

чаница, — медаљон, (х)амајлија, 

— орден, медаља, — лента, — спо- 

меница, — бисер (2065), — ђинђу- 

ва, — шљока, шљокица, — лепеза, 
махач, махалица. 

» 

1806. — калупар, моделер, — а) 

резбар нота. 
х 

1807. — гравер, печаторезац, ме- 
талограф, — а) емаљер, — гиљо- 

шер, — амалгамер. 

ж 

1808. — часовничар, урар, сајџи- 
ја, саџија, — часовник, сат, сахат, 

= зидни сат, — будилник, будили- 

ца, — џепни сат, — сунчаник, — 

хронометар, — хроноскоп, — клат- 

но, шеталица, —- казаљка, сказаљ- 

ка, — бројчаник, цифарник, — на- 

вити, навијати, дотерати, дотерива- 

ти, — избити, избијати, откуцати, 

откуцај, — брзати, — заостајати. 

+ 

1809. — стаклорезац, — брусач 
стакла, — гравер стакла, (огледа- 

ло 1146). 
» 

1810. — оптичар, — а) наочари, 
— цвикер, — 6) дурбин, доглед, да- 

лекозор, — двоглед, — окулар, об- 

јектив, — лупа, микроскоп, микро- 

скопски, ситнозор, —- в) топломер, 

термометар (1891а), — барометар 

(1886). 
СУ 

1811. — кожгар, — а) кожа, ко- 

жан, — крзно (1818), — пресна ко- 

жа, — оглавина, — багана (16958), 

ира, —- кравина, —  сактијан, — 

бокс, — шевро, јеленска кожа, — 

антилопа, — змијска кожа, — 6) 

стројити, устројити, строј, чинити, 

учинити, штавити, штава, уштави- 
ти, — варница, — сепија, —- кре- 

вет, —- вараговати, — трашити, ле- 
шити, чкрњати. 

Х 

1812. — ременар, сарач, — сед- 

лар, седларница, (седло 1698а), · — 

а) каиш, ремен, ремик, — пређица, 

гвоздац, језичац, — 6) самарџија, 

самар (16984), (торба 1645). 
» 

1813. — обућар, — обућарница, 

— ципелар, цревљар, шустер, шуца, 
— чизмар, — а) крпач, крпар, кр- 

пеџија, крпа, — крпарити, — кр- 

пачница, — 6) калуп, — укладица, 

бичкија, —- шило, —  укивач, — 

ћириш, 
% 

1814. — обућа, — ципела, црев- 

ља, — цокула, — чизма, —- сара, 
— усмина, — сандала, — каљача, 

— папуча, пашмак, — нанула, — 
опанак, — крпље, — а) ђон, поплат, 

јаја 



— пенџе, пенџетирати, — потпетица, 

потпетити, штикла, — лице, — луб, 

— подлога, опетак, (мамуза 19:02), 

— узица, пертла, — 6) обути, обути 

се (тб9а), — кашика за обување, 

— изути се, — слушкиња, — жуљи- 

ти, нажуљити, — таман (18306), — 

в) бос, босоног, обосити. 
ж 

1815. — папучар, папуџија, —— 24) 

опанчар, — опута. 
» 

1816. — рукавичар, рукавица. 

% 

1817. — бандажиста, — ортопед- 

ски предмети. 
» 

1818. — крзнар, ћурчија, кожу- 

хар, — крзно, (кожа 1814), — ба- 

гана, — лисичина, — медведина, — 

самуровина, — астрахан, — херме- 

лин, — испердашити, — а) бунда, 

ћурак, ћурче, — кожух, опаклија, 

— шубара (1835а), муф, колчак. 
Х 

1819. — четкар, кичичар, клстар, 

— четка, кефа, четкица, кичица, — 

чешагија, (пајалица 746а). 
>» 

1820. — чешљар, чешаљ, — чест, 

— редак, чешљати, — а) коскар, 

кост, коштан, — рожан. 
Х 

1821. — ужар, уже, коноп, коно- 

пац, једек, пајван, паламар, — ка- 

нап, врпца, врвца, узица, дретва, 

(трака 163Та). 
>» 

1822. — предилац, преља, — пре- 

дионица, — прести, испрести, испре- 

дати, упрести, упредати, — распре- 

сти, распредати, — цмиљити, — у- 
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посмук, — прело, — предиво, — а) 

преслица, — ручица, — вретено, — 

= агршак, — друга, дружица, — 
конац, кончан, кончић, — вуница, 

— ибришим, — јемственик, — па- 

смо (18248), — чисаоница, —- жи- 

ца. 
~ 

1823. — ткач, ткалац, ткаља, — 

а) струнар, мутавџија. 
» 

1821. — ткати, изаткати, саткати, 

откати, уткати, уткивати, проткати, 

— ткање, — пребор, — навити, на- 

вијати, навитак, увести, уводити, на- 

вести, наводити, — сновати, основа- 

ти, основа, оснутак, — поткати, пот- 

ка, — изметати, пирлитати, — смет- 

нути, сметати, — кунадра, маши- 

на, — а) разбој, стан, натра, 

стативица, статва, — забрдњача, — 

вратило, — награђуша, награђача, 

узлењача, — брдо, брдила, — ши- 

пила, — нит, нити, — обрвка, — 

запињач, запињача, —  колотуре, 

шкокци, — подножник, подложник, 

— спуштењача, — сврачак, — шта- 

пац, цепац, — 6) витао, витлић, 

витњак, сноватник, — стељка, лет- 

ка, — мотовило, — рашак, — нави- 

јалка, — возаљка, —- чунак, цев, 

— срдачка, —  мотати, намотати, 

премотати, — в) пређа, — пасмо 

(18222), — канура, канчело, — клу- 

бе, клупче, клупко, — смотак, — 

калем, мосур. 
» 

1825. — тканина, ткиво, — иви- 

ца, крајац, дизга, — урезник, — ру- 

дица, аф, — труба, — дволичан, — 

густ, чест, — редак, — а) сукно, 

штоф, сукнен, штофан, — аба, а- 

бен, шајак, —- чоха, чохан, свита, 

с згох 



свитан, — саја, сајалија, — раша, 

— клашње, — јединица,. —- пуст, 

филц, пустина, — сомот, баршун, 
кадифа, плиш, плишан, — 6) плат- 

но, платнен, без, — платнар, безар, 

платнарка, платнарница, — цвилих, 

— дамаст, — кретон, — тил, тул, 

флор, — фланел, поркет, — вошта- 

ница, мушема, — саргија. 
% 

1826. — ваљар, ваљарица, ваља- 

лица, — а) вуновлачара. 
»% 

1827. — плетиља (штрикерка), 
— трикотажа, — плести (709), ис- 

плести, наплести, оплести, — изме- 

тати, изметнути, сметати, сметнути, 

— петља, машна, ухватити машну, 

дићи машну, — плетића игла, — 

плетиво, —- плетивача, — женски 

рад, —а) везиља, — вез, —- вести, 

извести, навести, довести, увести, — 

ђерђеф, — шупљика, сплет, сплета- 

ти, расплет, преплет, гласак, греш- 

па, ћесма, ћесмати, — 6) кукичање, 

хекловање, кукичати, хекловати, ку- 

кица, хекнадла, —- чипка, — уме- 

так, — чипкар, чипкарка, —- мре- 

жање, нецовање, — мрежа, — пре- 

мрежити, — клепловање. 

»% 

1828. —  позаментар, казаз, — 

гајтан, —- реса, ројта, кита, ки- 

ћанка, поткита, — ширит, (пантљи- 

ка 163Та), — а) предилац злата и 

сребра, везилац златом и сребром. 

% 

1829. — кројач, шавац, шнајдер, 

— кројачица, шваља, шнајдерка, 
— кројачки, кројачница, — терзи- 

ја, терзиски, — абаџија, абаџиски, 

—а) игла, —- шиватка, шиватица, 

шивача, шиваћа игла, — иглар, и- 
гленица, — ушице, — обеушити, — 
удесити, уденути, удевати, уврази- 
ти, уврсти, — прошиваљка, проши- 
вача, — самаруша, — чиода, бочка, 

придевача, прибадача, бумбача, ба- 

тушка, — запињача (зихерица), — 
закачка, — напрстак, —  шиваћа 

машина, — лутка, — 6) кројити, 

скројити, сакројити, покројити, 

крој, — скројка, пола, — тропол, 

тропони, —- в) шити, шиваћи, — 

ушити, ушивати, сашити, зашити, 
нашити, прешити, пришити (739), 
прошити, прошивати, -— ујамчити, 
ујемчити, ујамак, ујемак, фирцати, 

уфирцати, профирцати, фирц, на- 
брати, набирати, набор, — плисира- 

ти, књигати, —- рубити, порубити, 

поруб, обрубити, обруб, — пошити, 

пошивати, опшити, опшивати, опто- 
чити, околоматитл, — г) крпити 
(324а), штоповати. 

х 

1830. — одело, одећа, рухо, ха- 
љине, хаљетак, дреха, —  одора, 

(риза 1061), — ношња, — унифор- 

ма, — а) јака, огрлица, колир, — 

еполета, (14496), — рукав, — пеш, 

скут, — шпаг, џеп, џепни, — поста- 
ва, потплата, подуплата, поставити, 
потплатити, подуплатити, налагати, 

наложити, —- дугме, дугменце, пу- 
це, — рупица, запучак, — копча, 
петља, пуњка, спона, закопчати, 
копчати, запучити, спучити, спуча- 
ти, — раскопчати, распучити, — 06) 

одевати (се), одести (се), оденути 

(се), обући (се), огрнути (се), но- 

сити се, носити, — износ, изношен, 

— стајаће одело, празнично одело, 

— утоплити се, — улетити се, — се- 

бично, усебицу, — поновити се, — 
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таман, — тесан, израсти из одела, 

— простран, комотан, — пристаја- 

ти, стојати, (раскомотити се 126), — 

в) рита, дроњак, дроње, траље, пр- 

ња, крпа, канавац, подерина, — ри- 

тав, дроњав, траљав, прњав, — дро- 

ња, одрпан (679), одрпаница, рити- 

нар, прњавац, адраповац, — г) го, 

голишав, голцат, голцит, голотиња, 

наг, нагост, нагота, — разголитити 

се, — оголети, — головрат, голо- 

трб, раздрљити (се) (2098), недору- 

хо, необучен. 
К 3 

1831. — огртач, —  кабаница, 

плашт, долама, џубе, јЈапунџе, зу- 

бун, бињиш, шињел, — врскапут, 

горњи капут, — зимски капут, стру- 

ка, шал, — а) капут, —- копоран, 

— гуњ, гуњац, — антерија, — блу- 

за, — жакет, — фрак, герок, — са- 

ко, — смокинг, — 6) преник, прелук, 

пршњак, — грудњак, — памуклија, 

— в) чакшире, хлаче, панталоне, — 

пеленгири, пеленгаће, — ногавица, 

— тур, — ртмача, — залистак, — 

потпетак, — г) хаљина, — блуга, 

рекла, — јелек, —- либаде, —- ми- 

дер, стезник, — д) сукња, — шал- 

варе, димије, димлије, — карнер, — 

ђ) кецеља, прегача, опрегача, пре- 

жина, бошча, — запрегнути (се), — 

е) појас, пас, тканица, канлца, паф- 

та, — пашњача, силај, — опасати, 

пасати, —- отпасати, распасати се, 

распојас, — пораменице, нарамници, 

ж) доколеница, завијач, увијач, 

калчина, —- натикача, — подвеза, 

подвезица, подвезати (се), — 3) 0о- 

ковратник, краватна, машна, — и) 

повезача, шамија, марама, поша, у- 

брадач, паћел, убрадити се, — при- 

везач, — уплетњак, уплетник, — 
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преметача, конђа, пете, (шешир 

1835а), — ј) вео, дувак, прекрива- 

ло, превез, перда, копрена. 

ж 

1832. — рубље, веш, (шваља 
1829), — а) кошуља, рубина, руба- 

ча, — стајаћица, —  пресвлачица, 

пресвлакуша, пресвлака, —- стан, 
порамак, рамењача, потплата, клин, 
латица, разрез, сапињача, — јачи- 

ца, — крагна, — маншетна, — 6) 

гаће, ногавица, — тур, — овења- 

ча, — гатњик, свитњак, — в) чара- 

па, бечва, белајица, — грло, нагла- 

вак, приглавак, наглавити, — обу- 

ти, — срозати се, — бос, — назу- 

вица, обојак, — г) повој, пелена, 

— повити, повијати, — опршњак, — 

бенка, бенкица, — д) рубац, мара- 

мица, убрусац, јаглук, —  убрус, 
ручник, отирач, пешкир, поколеник 
(1748а), — боштча. 

зе 

1833. — праља, периља, белиља, 

белара, бељар, — перионица, пери- 

ло, вешерница (1731), — лужница, 

парионица, — а) прати, прање, — 

пратљача, пракљача, —  лужити, 

парити, запарити, (цеђ 1948), — 

неопран, — белити, бељење, — ро- 

вечан, — простирати, прострети, — 

скробити, заскробити, штиркати, у- 

штиркати, — скроб, штирак (1967), 

— рољати, роља, — глачати, пегла- 

ти, испеглати, — глачалица, пегла, 

утија, (изглачати 103). 

рз 

1834. — бојаџија, мастилац, — 

бојадисаоница, — бојадисати, боја- 

дисање, бојити, мастити, — боја, 

маст, — хемиски чистач, хемиско 

чишћење. 



1835. —  клобучар, шеширџија, 

капар, — а) клобук, шешир, — ци- 

линдер, — капа, — поткапак, — 

шајкача, — шубара (1818а), — кач- 

кет, кече, ћелепуш, — фес, — кал- 

пак, перјаница, —- камилавка, — 

капуљача, кукуљица, — чалма, — 

обод, — глава, — накривити, — за- 
бацити, затурити, — натући, — 

скинути, — гологлав, — 6) модис- 

киња, —- тока. 
Х 

1836. — јорганџија, —- а) паму- 

клијаш, — 6) дрндар, пуцар (7Т51а). 

% 

1837. —  амрелџија, израђивач 
кишобрана, — кишобран, штит, а- 

мрел, — сунцобран, — дршка, — 

шипка, — а) штап, —  трсковац, 

трсковача, — поштапати се. 

Х 

1838. — мода, модни, — помодан, 

— помодар, помодарка. 

» 

1839. — млинар, млинарица, во- 

деничар, воденични, воденички, — 

2) млин, — воденица, поточара, ре- 

кавица, кашичара, лопатара, пре- 

каја, — ветрењача, крило, — сува- 

ча, — 6) јаз, гат, савак, — заја- 

зити, загатити, — брана, бент, на- 

пер, — устава, —- камен, горњак, 

жрвањ, — витао, ајташ, — вретено, 

= плазина, —- коло, точак, — о- 

станце, — омаја, — логов, лакоми- 

ца, стрмац, бадањ, каблина, ципун, 

тулац, туљак, — жлеб, само- 

тег, —– кош, — мучњак, — околи- 

шнице, околиш, — чекало, чектало, 

чекетало, — паприца, сен, — сечи- 

вица, сећи, побијати, — поступати, 

поступ, — в) млети, самлети, жрв- 
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њати, ужрвњати, — мељиво, меља- 

ва, — помељар, помлинар, помилар, 

— млинарина, — ујам, ушур, — г) 

жито, житни, житарица (20235), 

житар, житарство, — чинити, пре- 

чинити, учинити, — амељ, очинци, 

— д) брашно, брашнав, брашнаст, 

брашнен, брашнар, мливо, млево, 

мука, — сејати, просејати, решета- 

ти, протакати (1763), — | мекиње, 

трице, паље, исевци, трушница, — 

паспаљ, — јарма, јармити, — пре- 
крупа, прекрупити, — гриз. 

3 

1840. — пекар, пећар, хлебар, фу- 

рунџија, — пекарница, пекара, хле- 

барница, — лопар, — омело, уметз, 

— наћве, наћвице — наћвенице, — 

саћура, саћурица, — месити, умеси- 

ти, замесити, — тесто, тештаван, те- 

штан (1844а), — квасац, — пећи, 

испећи, допећи, запећи се, припећи, 

— препећи, прегорети, — пекарина, 

— а) бурегџија, — бурек. 
Х 

1841. — хлеб, крух, хлебац, таин, 

погача, белија, — пециво, — лепи- 

ња, — земичка, —- двопек, пекси- 
мит, — перец, переца, — ђеврек, — 

кукуруза, кукурузница, проја, — 
ражан, ражовница, — овсеница, — 
јечменица, —- просеница, — нара- 

сти, разабрати се, разабирати се, — 
подлупити се, — бухав, — гњецав, 
непечен, пресан, —— глотан, — кора, 
— средина, —- крајка, окрајка, — 

дробити, удробити, задробити, — 

а) мрва, троха, мрвити, — вавољак. 

хХ 

1842. — кувар, куварица, ашчија, 

(ашчиница 1535), — паракувар, — 

кувати, кухати, готовити, сигурати, 
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зготовити, приготовити, — а) вари- 

ти (се), варење, сварити, узварити, 

доварити, кувати (се), кување, ску- 

вати, прокувати, укувати, прекува- 

ти, закувати, закувавати, докувати, 

раскувати, искувати, — барити, о- 

барити, —- уврети, увирати, савира- 

ти, вријуцати, —- истиха (18624), 

— наврети, навирати, —- загорети, 

загорел, загоретина, —  некуван, 

пресан, сиров, — приставити, при- 

стављати, наставити, метати, мет- 

нути, — попарити, одварити, одва2, 

— 6) пржити, упржити, испржити, 

пригати, прцварити, чварити, — 

пирјанити, упирјанити, пирјан, ·--- 

в) пећи на ражњу, пурити, (пећи 

1840). 
~ 

1843. — јело (140), — умокац, 

сос, сок, — надев, долма, надести, 

надевати, — мрсан, мрсак, мрс, мс- 

сити, омрсити се, блажити, — тра- 

пити, — постан, пост, постити, (пи- 

ће 1534), — а) чорба, супа, јуха, -- 

6) вариво, поврће, — зелен, зеле- 

ниш, — кромпир, — пире, — купус, 

сладак купус, кисео купус, риба- 

нац, сецавац, — сарма, — кељ, про- 

кељ, — карфиол, —  келераба, — 

шаргарепа, — пасуљ, пребранац, 

папула, буранија, — спанаћ, зеље, 

— тиквице, — патлиџан, парадазис, 

— ђувече, — модри патлиџан, — 

мусака, — пилав, — кешке, — в) 

салата, — таратор, краставац, цве- 

кла, — г) јаја, — кајгана, распара, 

преврата, превратуша, ровито јаје, 

на умак, тврдо кувано јаје, — пр- 

женица, моча, квашеница, топље- 

ница, — д) качамак, пура, мамаљу- 

га, жганци, куља, цицвара, гото- 

вац, — печењак, пурењак, зеле- 

њак, — кокица, јагла, кокати, — 

прга, — бунгур, — попара, — "ђ) 

месо, месан, месни, меснат, — без- 

месан, — кртина, удо, — плећка, — 

бут, — бубрежњак, печеница, ко- 

тлет, бифтек, исек, исечак, лубина, 

— говеђина, телетина, —- свињети- 

на, прасетина, —- печеница, пекна, 

божура, — јагњетина, — запонац, 

пречњак, — пилетина, —  батак, 

карабатак, крило, тртица, —-  срне- 

тина, — печење, пециво, — претоп, 

— ћевап, — ћевапчић, ћевабџија, 

ражњић, шкембић, — одрезак, шни- 

цла, — ћуфте, — паприкаш, гулаш, 

папазјанија, — пиктије, питије, па- 

че, дрхталице, — е) риба, — ајвар, 

— ж) зачин, миродија, — зачинити, 

— со, — крупица, крушац, — осо- 

лити, посолити, солити, — бибер, 

забиберити, биберити, (биберњача 

17686), — паприка, —- алева па- 

прика, — запаприти, паприти, па- 

прен (љут 2123), — бабура, — зеи- 

тин, уље, — самоток, — зеитињаћ, 

уљани, — зазеитинити, уљити, — 

уљарица, зеитиница, —- маст, ма- 

стан, замастити, — пестан, — сир- 

ће, оцат, квасина, — 3) туршија, 

— укиселити, киселити, — саламу- 

ра, усолити, метати, метнути, — су- 

шити, осушити, — зимница, остави- 

ти зимницу, — посек, зимина. 

1844. — посластичар, 

колачар, посластичарница, 

чарница, колачарница, оријен- 

талски посластичар, с халваџија, 

халва, ћетена халва, рахатлук, су- 

џук, —  сладоледар, сладолеџија, 

сладолед, — бозаџија, боза, — са- 

лебџија, салеп, — а) слаткиш, по- 

сластица, преслачци, ђаконија, — 

сластичар, 

сласти- 
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бонбона, — прелив, — колач, — у- 

штипак, приганица, ташци, мафиш, 

гурабија, — пита, савијача, гужва- 

ча, гужвара, сабирача, разваруша, 

саде, гибаница, зељаница, урмаши- 

ца, ћаија, — тесто (1840), — нара- 

сти, набујати, узбујати, —- квасац, 

маја, — развијати, развити, — 0о- 

клагија, тржница, ковртач, — ре- 

занци, фида, јуфка, тарана, сатри- 

ца, трганци, кнедла, ваљушак, го- 

лубић, — сутлијаш, сутлија, — ка- 

ша, — 6) пекмез, слатко, ошап, 

"зерде, —– компот, — в) мед, медан, 

меден, медити, замедити, медовина, 

медица, — медењак, —  медичар, 

лецидер, лицидер, —- липовац, са- 

моток, — г) шећер, шећерити, за- 

шећерити, ушећерити се, (шећер- 

ник 17684), — д) чоколада, какао, 

— ванила, —- цимет, —- каранфи- 

лић. 
ж 

1845. — месар, касапин, месар- 

ски, касапски, — месарница, касалп- 

ница, — месарина, —  клати, за- 

клати, кланица, —- порити, дерати, 

драти, одерати, —- очистити, чере- 

чити, тропати, истропати, лој, 

лојарница, — сало, сланина, кожу- 

рица, — бобичав, бобица, — чварак, 

— а) кобасичар, кобасичарница, ко- 

басица, крвавица, јетреница, џигер- 

њача, шваргла, — пршута, пастр- 

ма, —- шунка, — пастета, кавурма, 

затоп, подробац, пиодробак, — 6) 

цревар, цревара, — прзнити, опрз- 

нити, — тетиво, тетива, жица, — в) 

кожодер, стрводер. 
» 

1846. — свећар, воскар, — вошта- 

ра, воштарница, — восак, воштан, 

— ступа, — а) свећа, — воштани- 
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ца, лојаница, —- свитац, провлак, 

— клапити, —  усекнути, усекач, 
штипаљка, с" мумаказе, (лицидер 
18448в). 

кз 

1847. — сапунџија, сапунџиница, 

— сапун, — сапунати (се), сапу- 

нити, насапунити (се), — сапуњав, 

— сапуњавица. 

х 

1848. — штампар, тискар, типо- 

граф, — штампарија, типографија, 

штампарски, типографски, — штам- 

па, штампати, тискати, наштампати, 

отштампати, иштампати, прештам- 

пати, — штампарска машина, пре- 

са, — машиниста, — отисак, тисак, 

— офсет, бакротисак (тифдрук), — 

слагач, словослагач, слагати, сло- 

жити, слог, — проред, — маргина, 

— ручни слог, машински слог, — 

слагачки сандук, слагачица (шиф), 

— рам, форма, — преломити, прела- 

мати, преламач (метер), — коректу- 
ра, вршити коректуру, коректор, — 

ревизија, машинска ревизија, — 

формат, — четвртина, осмина, ше- 

снаестина, — слова, масно (полуцр- 

но) слово, верзал, — нонпарел, пе- 

тит, гармонд, цицеро, — а) лито- 

граф, цинкограф, ксилограф, ба- 

крорезац, бакрорез, — клише, — 6) 

словеливац, словоливница. 

Х 

1849. — књиговезац, —- повезати, 

повез, укоричити, коричити, кори- 

це, — а) картонажа, —- кутија, — 

кеса. 
х 

1850. — фирмописац, фирма, — 

а) собни сликар, молер, личилац, 

— моловати, малати, — 6) фарбар, 
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фарбати, фарба, — лаковати, лако- 
ван, — лак. 

% 

1851. — тапетар, тапет, тапети- 

рати, — а) декоратер, декорисати. 

% 

1852. — фотограф, фотографија, 

фотографисати, фотографски, 

снимати, снимити, снимак, — мрач- 
на комора, —- изазвати, изазивати, 
развити, развијати, — изазивач, — 
фиксирати, — копирати, —- плоча, 
— филм, — негатив, —- позитив. 

% 

1853. берберин, берберница, 

берберски, бријач, бријачница, 

шишати, ошишати, потшишати, — 
бријати, бричити, избријати, избри- 
јавати, обријати, — бритва, бритви- 

ца, ножић за бријање, бријачица, 

бријач, — а) фризер, фризирати, 

ондулирати, ондулација, — власу- 
љар, власуља, перика, — 6) мани- 

кер, маникерка, маникирати, — пе- 
дикер, педикерка, педикирати, 
в) масер, масирати, — г) козмети- 
чар, козметика. 

% 

1854. — ватрогасац, ватрогасни, 

— шмрк, пумпа (1886), штрцалица, 

штрцаљка. 
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1855. — димничар, оџачар, — чи- 
стити, палити. 

% 

1856. — ђубретар, — ђубре, сме- 

тлиште, — _ канта, (ђубровник. 

17536), — износити ђубре, (ђубри- 
ти 71416). 

ко 

1857. — послуга, слуга, млађи, 

измећар, — служитељ, послужитељ, 

— служавка, слушкиња, слушче, — 

судопера, — момак, покућар, ћири- 

ца, пристав, —- собар, собарица, — 

а) дадиља, дојиља, дојкиња, (васпи- 

тачица, 1368), — домаћица, — друж- 

беница, — 6) вратар, вратарка, ка- 

пиџија, — настојник куће, — в) по- 

друмар, кључар, — г) коњушар, ар- 
џија, — сеиз. 

~ 

1858. — кочијаш, — кочијашити, 

возити, терати, — фијакериста, -- 

таљигаш, — возач, возар, — раба- 

џија, — а) бич, — бичаље, — биче- 

вати, — камџија, кнута, — корбач, 

— струка, — 6) мазгар, ослар, ки- 

риџија, — остан, бадаљ, ошљача, 

(шофер 1712). 
» 

1859. — носач, (х)амал, (х)ама- 

лин, (х)амалски, — обалски рад- 

ник, — а) надничар, аргатин (251), 

— надничити, аргатовати, (радник 

14846, кубикаш 664). 



ФИЗИКА 

1860. — физика, физички, физи- 
чар, — природна појава, природни 

закон, — 
а) тело, — материја, —- предмет, 

ствар, сатвар, — 
6) агрегатно стање, — чврсто 

тело, — течно тело, течност, теку- 

ћина, (сок 2015а), — гасовито тело, 

гас, плин, ваздушасто тело. 

Х 

1861. — механика, — кретање 

(1872), — динамика, — кретати 

(се), кренути (се) (634), покрену- 

ти (се), гибати (се), покрет, покре- 

тан, покретност, мицати се, помаћи 

се, померити се, померање, — вући 

се, — струјати, — оживети, — пра- 

вац кретања, смер, — путања, по- 
ложај, пут, — 

а) мир, —- статика, —- мировати, 
мировање, стајати, стојати, застој, 

становит, станован, непомичан, не- 
покретан, непокретљив, — стати, 

застати, застајати, зауставити се, у- 

ставити се, устављати се, — запети, 
запињати, — заглавити се, (закачи- 
ти 121), — 

6) инерција (лењивост), закон и- 
нерције. 

ж 

1862. — брзина, — брз, брзо, — 

муњевит, — пролетети (1836а), про- 

свирати, прошишати, прохујати, — 

живо, живост, хитро, хитрост, — на- 
гло, наглост, нагао, наглити, пре- 

наглити, пренагљен, пренагљеност, 

— на брзу руку, — хитати, хитња, 

— убрзати, захуктати се, —- лети- 

мице, летимичан, — брзоног, — у- 

брзање, — убрзати, ускорити, јед- 

нако кретање (2275), — 

а) спорост, спор, успорење, успо- 

рити, — лагано, полагано, полако, 

понајлак, најлак, (натенани 266а), 

тихо, истиха (2275а). 

> 

1863. — сила, импулс силе, сила, 

кратког трајања, ударна сила, — 

отпорна сила, — отпор средине, — 

отпор ваздуха, инерција ваздуха, 

— трење, коефицијент трења, — 

трење клизања, — трење котрљања, 

јачина (интензитет) силе, правац, 
смисао, статички моменат силе, тач- 

ка силе, — дејство силе, статичко 

дејство, динамичко дејство, дејство- 

вати, закон независности дејства, 

акција, реакција, —- мерење силе, 

статичко мерење, динамичко мере- 

ње, — јединица силе, дин. 

~ 

1864. — слагање сила, —– компо- 

нента, саставница, — резултанта, 
— равнотежа, уравнотежити, — па- 
ралелограм сила, полигон сила, — 
разлагање сила, разложница, актив- 
на компонента, — напонско стање, 
— паралелне силе, антипаралелне 
силе, —— спрег, моменат спрега, крак 

спрега. 
» 

1865. — тежа, тежиште, — рав- 

нотежа (1864), одржати равноте- 

жу, — стабилна (постојана) равно- 

тежа, стабилност, — лабилна (не- 

постојана) равнотежа, —-  нагнути 

се, — претурити се, преметнути се, 

преметати се, изврнути се, извртати 
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се, — индиферентна (непрекидна) 
равнотежа, —- ослонац, површина 

ослонца, —- ослањати се, наслања- 

ти се. 
»% 

1866. — тежина, — тежак, отежа- 

ти, оптеретити (256), — лак, олак- 

шати, — сасушак, размерак, ка- 

ло, — 

а) мерење тежине, мера, једини- 

ца мере, — килограм, хектограм, 

декаграм (дека), грам, дециграм, 

сантиграм, милиграм, —- цента, — 

тона, — ока, — фунта, — измерити 

тежину, вагнути, тежити, мерити, 

одмерити, подмерити, — нето, бру- 

то, — дара, тара, — ђутуре, — жи- 

ва мера, жива вага, — 

6) теразије, терезије, мерила, — 

полуга, игла, тас, тег, нула терази- 

ја, подупрти (аретирати) полугу, 

отпустити полугу, —  превагнути, 

претегнути, —- осетљивост теразија, 

— аналитичне теразије, —- кантар, 

римска вага, тезуља, — децимална 

вага, мост, — кантарина, — 

в) маса, јединица масе, грам-ма- 

са, — масиван. 

1867. — специфична тежина, гу- 

стина, — специфична, запремина, — 

хидростатичке теразије, — ареоме- 

тар, дензиметар. 
к 4 

1868. — рад, рад силе, рад про- 

тив терета, принцип рада, — мере- 

ње рада, —- статичко мерење, ста- 

тичка (техничка) јединица, метар- 

килограм, — динамичко мерење ра- 

да, динамичка јединица рада, ерг 

(сантиметар-дин), џаул, — 

а) ефекат, статичка (техничка) 

јединица ефекта, метаркилограм у 
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секунди, — коњска снага, ди- 
намичка јединица ефекта, ергсекун- 
да, џаулсекунда, ват, киловат, — 

6) енергија, принцип одржања 
(конзервације) енергије, —-  поло- 

жајна (потенцијална) енергија, — 

енергија кретања (кинетичка енер- 

гија). 
» 

1869. — полуга, осовина. полуге, 

— разнокрака, равнокрака, једно- 

крака полуга, — сила, рад силе, те- 

рет, рад терета, — клешта (1586), 

— крцаљка, — нож за сечење хле- 

ба. 

1870. — стрма равнина, 

(база), успон, — 

а) клин, — 

основа 

6) завртањ, — висина завртњева, 

хода, — крила завртња, (1611), — 

бескрајни завртањ, — микрометар- 

ски завртањ, —- бродски завртањ 

(пропелер), — ваздушни завртањ 

(елиса). 
% 

1871. — котур, стални котур, по- 

кретни котур, прост котур, сложени 
котур, потенцијални сложени котур, 
аритметички сложени котур, точак 
на вратилу, чекрк (1639), — диза- 

лица, лифт. 

1872. — кретање, (1861), — про- 

сто кретање, сложено кретање, — 
котурати (се), котурање, котрљати 
(се), скотрљати (се), откотрљати 

(се), коврљати (се),  сковрљати 

(се), ваљати (се), свалити (се) 

(641), — ваљушкати се, — слагање 

кретања, закон независности крета- 

ња, паралелограм кретања, — пра- 

волиниско кретање, — распрштати 



се, — криволиниско кретање, (кри- 

вудати 22484), — 

а) хитац, кос хитац, хоризонта- 

лан хитац, — полазна тачка, нагиб- 

ни –(елевациони) угао, – домет 

(1447), — парабола, балистичка 

крива, — вертикалан хитац, — 

6) прогресивно кретање, — обрт- 

но (ротационо) кретање, обртати 

(се), обрт, обртај, окретати (се), 

окрет, вртети (се), — осовина обр- 

тања, трајање ротације, — 
в) кружно кретање, кружити, кр- 

старити, шестарити, —  ковитлати 

(се), ковитлац, — средотежна (цен- 

трипетална) сила, средобежна (цен- 

трифугална) сила, — центрифуга, 

(замајац 1895 в), — једнако круж- 

но (централно) кретање, центар 

кретања, централна сила, радијус 

вектор, — 

г) гравитација, гравитациона, си- 

ла, гравитационо поље, потенцијал, 

еквипотенцијалне површине. 
х 

1873. — периодско кретање, осци- 

латорно кретање, осциловање, осци- 

ловати (вибрирати), треперети, тре- 

перење, трепет, трепетати, трептети, 

устрептати, — гипкати се, — дрхта- 

ти, — средиште (центар) осцилова- 

ња, равнотежни положај, змплиту- 

да осциловања, елонгација, цела 

осцилација, време трајања осцила- 

ције (периода), — 
а) клатити се, заклатити (се), 

љуљати (се), љуљушкати (се), ни- 

хати (се), — клатно, секундно 

клатно, —- метроном, —  вити се, 

вијати се, повијати се, повити се, 

вијорити се, витлати, завитлати, ле- 

пршати се, лелујати се, — климати, 

кламитати, ландарати, клецати, — 

трести се, потрести се, потрес, др- 

мати се, уздрмати се, — трзати се, 

трзај, — труцкати се, труцкавица, 

— колебати се, усколебати се, коме- 

шати се, ускомешати се. 
» 

1874. — молекул, молекил, — 

молекуларни међупростор, — атом, 

атомска тежина, — 

а) кохезија, кохезиони, 

ност, отпоран, —- жилав, — 

6) тврдина, тврдоћа, —  Мосова, 

скала тврдине, —- тврд, тврднути, 

отврднути, отврднуће, стврднути се, 

— уабоносити се, — кора, окорети 

се, скорети се, скорушити се, око- 

рео, == скрамица, — спећи се, — 

мек, мекан, мекоћа, мекота, мекну- 

ти, мекшати, омекнути, одмекнути, 

омекшати, размекшати, умекшати, 

умекнути, — растресит, — 

в) чврстина, — чврст, очврснути, 

јак, јачина, појачати, — дрвенаст, 

— кожаст, —- кончаст, — слаб, о- 

слабити, слабити, раслабити, — 

г) апсолутна чврстина, раскида- 

ње, — пренути, прскати, испрска- 

ти, распренути се, попрскати, испу- 

цати, пуцати, пући, распући се, по- 

пуцати, напући, напукнути, напу- 

као, препући, — разбити се, у па- 

рампарче, — провалити се, проло- 

мити се, проламати се, растубити 

се, раскокати се, — распасти се, ра- 

спадати се, разасути се, разасипати 

се, — дробљење, —- трошан, тро- 

шити се, — крунити се, — осипати 

се, осути се, — крзати се, искрзати 

се, окрзати се, (крзав 685), косити 

се, искосити се, —— изглодати се, из- 

јести се, —-  непробојан, непробој- 

ност, — релативна чврстина, сави- 

јање, — крут, крутост, укрутити, 

отпор- 
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— повратна чврстина, —- торзиона 

чврстина, раскидање увртањем, 

д) тегљивост, гипкост, — тегљив, 

истегљив, растегљив, растегљивост, 

гибак, гипкост, витак, вит, виткост, 

виткоћа, прутак, жидак, савитљив, 

савитљивост, —- угибати се, угиба- 

ње, угнути се, угињати се, улећи се, 

улегати се, — кртост, крт, крхак, 

крхкост, ломљив, ломљивост, — 

ђ) еластичност, граница еластич- 

ности, еластичан, еластично изду- 

жење, модул еластичности, еластич- 

на осцилација, — нееластичан. 
~ 

1875. — атхезија, атхезиони, — 

прионути, пријањати, — лепити се, 

лепљив, лепљивост, — припити се, 

— нахватати се, — 

а) прљав, (паучљив 2062), — ис- 

прљати, запрљати, упрљати, прљати, 

прљавост, прљавштина, — неопран, 

неопранштина, брљав, брљати, из- 

брљати, забрљати, убрљати, гнусан, 

гнусити, мрља, мрљати, умрљати, 

измрљати, крмачити, искрмачити, 

покрмачити, крмача, — каљав, ка- 

љати, искаљати, окаљати, закаља- 

ти, укаљати, раскаљати се, (бла- 

то 1993), — скврнавити, оскврнави- 

ти, скврнити, оскврнити, скврна- 

ван, нечист, нечистоћа, нечист, — 

зарасти, —- умазати, измазати, ма- 

гањити, мрчити, измрчити, гад, за- 

гадити, поган, поганити, опоганити, 

испоганити, — упљувак (2058), — 

мурдар, мурдаруша, (труњав 221'в, 

огаравити 19005, умастити 1966), — 

6) чист, паћ, — чистоћа, чистота, 

чистити (745), — чистунац. 
> 

1876. — клизање, клизити, клиза- 

ти се, суљати се, склизити, склиз- 
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нути, оклизнути се, оклизати се, — 
клизав, склизак, —- љигав. 

Х 

1877. — судар тела, сударити се, 

ударити, ударати, удар, — налете- 

ти, — централни судар, ексцентрич- 

ни судар, еластичан судар, неела- 

стичан судар, —- одбити се, одбија- 

ти се, — отскочити, отскочке. 

1878. — хидромеханика, — теч- 

но тело, течност, текућина, — 

а) еластичност запремине, —- 

стишљивост, стишљив, — 

6) еластичност облика, ниво 

(огледало) течности, водоказ, 

водомер, —- спојени судови. 
“~ 

1879. — хидростатички притисак, 

тлак, хидраулична преса, 
притисак на дно, бочни притисак, 
— притисак навише, потисак. 

1880. — специфична тежина теч- 

ности, густина, конзистенција, 

— густ, згуснут, збијен, — згусну- 

ти се, гуснути (се), згушњавати се, 

— густиш, — грушати се, згруша- 

ти се, грушање (1693а), стинути 

се, — 

а) жидак, ражидити, жидина, ре- 

дак, рашчинити, — 

6) колоид. 
~ 

1881. — пливање, пливати, — 

истиснута течност, —  метацентар, 

— тело лебди, — тело тоне, тонути, 

потонути, утонути, —  огрезнути, 

(потопити 811). 
» 

1882. — хидродинамика, хидроди- 

намички притисак, тлак, —- водени 

мотор, водена турбина, — 

% 



а) истицање течности, — млаз, 

музга, — контракција млаза, — те- 

ћи, течење, истећи, потећи, отећи, 

отицати, ићи, одићи, одилазити, 

притећи, притицати, прилив, проте- 

ћи, протицати, дотицати, куљати, 

покуљати, искуљати, сукљати, по- 

сукљати, суктати, сукнути, шикља- 

ти, шикнути, липтати, избијати, из- 

бити, прскати, пренути, врцати, 

грунути, гронути, ударити, лити, 

излити се, изливати се, разлити се, 

— расплинути се, просути се, про- 

лити се, прелити се, преливати се, 

пресипати се, —- стакати се, — цу- 
рити, процурити, исцурити, цедити, 

се, — кап, капља, капљица, капати, 
канути, капнути, тајати, искапати, 

прокапати, покапати, — локва, — 
класти, — подилазити, подлизива- 

ти, — 

6) пена, пенити се, пенушати се, 

запенити, запенушити, пенушав, — 

опенити, —- клапити се, —- мехур, 

клобук, клобучати, клопац, бобук. 

ж 

1883. — кохезиони притисак, по- 

вршински напон, — 

а) атхезија између течности и 

чврстог тела, — квашење, квасити, 
исквасити, уквасити, наквасити, о- 
квасити, поквасити, сквасити, рас- 
квасити, — натопити, натапати, — 
влажити, овлажити, — вугнути, од- 
вугнути, — мокрити, мочити, намо- 
чити, (замочити 811), —  киселити, 

покиселити, раскиселити, —- мокар, 
мокрина, влажан, влажност, влага, 
мемла, мемљив, мукљив, — сув, сух, 
сувота, сушити (се), осушити (се), 

исушити, посушити, просушити, са- 
сушити се, провенути, сасушак, — 

непромочив, непромочивост, водо- 

држљив, — 
6) капиларност, капиларна цев, 

капиларна атракција, капиларна, 

депресија, капиларна константа, — 

упити, упијати, упојна моћ, усиса- 

ти, усисивати, купити. 

»% 

1884. — растварање, раствор, рас- 

творити, растварати, растворљив, 

растворљивост, растварач, —  кон- 

центрација раствора, засићен рас- 

твор, пресићен раствор, —- замути- 

ти, мутити, узмутити, помутити, му- 

тан, мутљаг, — бистар, разбистрити 

се, избистрити се, бистрити се, би- 

строћа, бистрина, —- талог, стеља, 

таложити се, сталожити се, слегну- 

ти се, слећи се, — дрожда, дрожди- 

на, — у 

а) дифузија, мешање, — мешати 

се, помешати се, — осмоза, осмо- 

тички притисак. 

ко 

1885. — аеромеханика, —-  гасо- 

вито тело, гас, —  аеростатички 

притисак, аеродинамички притисак, 

гасни напон, експанзивна тежња. 

хХ 

1886. — ваздушни (атмосферски) 

притисак, атмосферски потисак, — 

барометар (18106), манометар, ба- 

рометарско мерење висине, —-  са- 
бијање ваздуха, шмрк за сабијање 

ваздуха, —  прекалица, пожарни 
шмрк, пумпа (1854), —  разређење 

ваздуха, ваздушни шмрк, разређен 
ваздух, граница разређења, — шкод- 
љив простор, — празан простор 
(вакуум), висок вакуум, — усиса- 

вати (18836), — натега, крива на- 

тега, — 
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а) летење, лет, летети, полетети, 
прелетети, одлетети, долетети, про- 
летети, разлетети се, слетети, сле- 
тати, узлетети (568в), излетети, у- 

летети, летнути, облетати, прхнути, 
прнути, винути се, вити се, извити 

се, — 
6) истицање гаса, — 

мички парадокс. 
аеродина- 

! % 

1887. — дифузија, дифундовати, 

— осмоза, — упијање (апсорпција) 

гаса у течности, упијати (апсорбо- 

вати), упити, — атсорпција гаса у 

чврстом телу, атсорбовати, оклузи- 

ја, — хигроскопно тело, хигроме- 

тар (1897). 

1888. — таласно кретање, — ела- 

стична средина, — талас, таласни 

извор, таласати се (1992а), устала- 

сати се, таласна линија, таласни 

брег, таласна доља, таласна дужи- 

на, — осцилација, — амплитуда, — 

брзина простирања таласа, тран- 

сверзална _ осцилација,  уздужна 

(лонгитудинална) осцилација, — 

зрак таласног кретања, паралелни 

зраци, равни зраци, — одбијање 

(рефлексија) таласа, интерфе- 

ренција таласа, — преламање (ре- 
фракција) таласа, преломљен (ре- 

фрактован) талас. 

хХ 

1889. — акустика, наука о звуку, 

— звук, звучан, звучати, — звучни 
извор, — звучни талас, таласна ду- 
жина, број трептаја (осцилација), 

чувење звука, горња граница, до- 

ња граница чувења, — безвучан, — 
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а) преношење звука, брзина про- 

стирања звука, —- одбијање звука, 
—- одјек (ехо), одјекнути, одјеки- 

вати, вишеструки одјек, — јек, је- 

ка, јечати, зајечати, јекнути, јек- 

тати, разлегати се, одлегати се, о- 
рити се, заорити се, зачути се, — 

6) тон, висина тона, прост тон, 

сложен тон, —- боја тона, основни 

тон, горњи тонови, — музичка ска- 

ла тонова, акорд, консонанција, 

консонантан, дисонанција, дисонан- 

тан, —- основни тон, цео тон, полу- 

тон, октава, квинта, секунд, велики 

терц, кварта, секста, септима, — 

хроматична скала, дијатонска дур 

скала, — 

в) осцилација мембране, — фоно- 

граф, грамофон, — 

г) резонанција, резонатор, — 

д) интерференција звучних та- 

ласа, — 

ђ) чујан, (чувење 2120), јасан, 

јасноћа, (зачути се 18892), — лар- 

ма, хука, хучан, бука, бучан, тар- 

лабука, тарлабукати, —-  заглуши- 

ти, пробити уши (2120а), — тиши- 

на, мукла тишина, тих, тихо, ути- 

шати се, мукао, замукнути, онеме- 

ти, — пригушен, пригушити, пот- 

муо, — лагано, — 

е) шум, шуман, гломот, — буча- 

ти, букати, бука, бучан, буктати, 

хукати, хучан, — тутњити, тутњава, 

тутањ, — рогоборити, —  урнебес, 

— топотати, топот, бат (557), бахат, 

— лупати, лупнути, лупкати, лупг 

рати, лупа, лупњава, — треска, тре- 

сак, љоснути, пљеснути, пљас- 

нути, пљескати, пљесак, трештати, 

— брујати, забрујати, —-  звонити, 

зазвонити, — клепетати, клепет, — 
клепало, — клопарати, клопотати, 



— тандркати, тандркнути, тандрк, 
— чагрљати, — чегртати, чегртаљ- 

ка, — врчати, — шоботати, шобот, 

— клокотати, клокот, —  кркљати, 
крктати, — пуктати, — жубор, жу- 
борити, — зврчати, зврјати, — зве- 

чати, звекнути, звекетати, звецкати, 
звецнути, звекет, звека, звек, — ца- 
кати, цакнути, — шкљоцати, шкљоц- 
нути, — шуштати, шушкати, шуш- 
нути, шушањ, — прштати, пуцкара- 
ти, пуцкарање, пуцкати, — кврцну- 
ти, — крцкати, — рускати се, рска- 
ти се, — цвркнути, чвркнути, — 
шкрипати, шкрипити, шкрипнути, 
зашкрипати, шкрипа, — шкргутати, 
шкргут, — пиштати, писнути, запи- 
штати, писак, писка, — пиштаљка, 
— цврчати, цвркутати, цврка, — 
цичати, цикати, цикнути, цика, цик, 
— шиштати, шиктати, — звиждати, 
звизнути, — фијукати, — фискати, 

фиснути, — цијукати, — хујати, — 

зујати, зујање, зука, — 

ж) пуцањ, пукот, пук, пући, пу- 

цати, пуцњава, прасак, праска, пра- 
скати, праснути, грувати, грухнути, 

бречати, брека. 

Ба = 

1899. — топлота, топлина, — 

врућ, врео, врелина, жежак, јара, 

вар, — топал, топао, — млак, смла- 

чити, узмлачити, млачити, да умре 

студ; — 

а) грејати (се), загрејати (се), 

загревати (се), згрејати (се), угре- 

јати, угревати, подгрејати, разгре- 

јати, —- огрејати (се), огрев, о- 

гревна површина, —  прегрејати 

(се), топлити, — парити, напарити, 

распарити, —- опарити се, — жари- 

ти, ужарити, усијати 

(се); КтН 

6) хладан, хладити, расхладити 

(се), охладити (се), исхладити (се), 

прохладити, — хладноћа, хладови- 

на, леден, студен, студ, зима, зим- 

но. 

зажарити, 

» 

1891. — температура, апсолутна 

температура, — 
а) термометар (1810в), метални 

термометар, гасни термометар, жи- 
вин термометар, максимални термо- 
метар, минимални термометар, — 
термограф, — термоскоп, — скала, 
— нулта тачка, тачка мржњења, 
(очвршћавања), ледена тачка, — 

тачка кључања. 

52 

1892. — птрење тела, — скупља- 

ње тела, — уздужно (линеарно) 

ширење, коефицијент с линеарног 

ширења, — кубно ширење, кубни 

коефицијент ширења, апсолутно 
(право) ширење, релативно (при- 

видно) ширење, — дилатометар. 

х 

1893. — специфична топлота, ка- 
лорија, грам-калорија, килограм- 

калорија, —- калориметар, ледени 

калориметар, —- атомска топлота, 

— механички еквиваленат топлоте, 

— кинетичка теорија топлоте. 

со 

1894. — топљење, тачка топљења, 

топлота топљења, — топљив, топи- 

ти се, растопити (се), стопити (се), 

стапати (се), истопити (се), отопи- 

ти (се), откравити (се), кравити 

(се) (2008г), раскравити (се), од- 

мрзнути се, одледити се, — врућац, 

— затопити, затапати, залити, — 
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а) очвршћавање, очврснути, 

мржњење, режелација, мрзнути се, 

замрзнути се, смрзнути (се), смрза- 

вати (се), промрзнути, — лед, сан- 

та, — ледити (се), следити (се), за- 

ледити (се), сципати се, скочањи- 

ти се, скоцати се. — 

0) топлота растварања, (раства- 

рање 1884), — ослобођена топло- 
та, — 

в) кристализовање (1986), топло- 

та кристализовања. 
~ 

1895. — кључање, тачка кључа- 

ња, — кључати, кључ, пребацити 
кључ, врети, проврети, узаврети, 
врење, превирати, кипети, покипе- 
ти, искипети, прекипети, струјати, 
— кувати, кухати, | 

а) испаравање, испарљив, — то- 

плота испаравања, делимично испа- 

равање, лагано испаравање, — ис- 

парити, испарење, ветрити, изве- 

трити, (х)лапети, излапети, исхла- 

пети, пушити се, усахнути, 

пресахнути, осахнути, ископнети, у- 

копнети, — 

6) пара, засићена пара, незасиће- 

на пара, — напон, — 

в) топлотни мотор, — парна ма- 

шина, — парни котао, парни казан, 

— парни цилиндар, — клип, — кон- 

дензатор, —- одводна цев, — водо- 

стајна цев, — ексцентрични точак, 

— клизаљка, — замајац (18728), — 

мртва тачка, — центрифугални ре- 

гулатор, — локомотива, — локомо- 

била, — машина високог притиска, 

— машина ниског притиска, — ко- 

ристан ефекат, — гасни (експло- 

зивни) мотор, — бензински мотор, 

— карбуратор, четири такта, — Ди- 

зелов мотор, — парна турбина, — 
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г) експлозија, експлодирати, — 

експлозив, динамит, — лагум, 
лагумати, мина, — фитиљ. 

Х 

1896. — кондензовање, кондензо- 

вање гаса, кондензовање паре, 

замаглити се, маглити се, ознојити 

се, — критична температура, кри- 

тични притисак, — динамичка кон- 

дензација, — 

а) дестиловање, делимично дести- 

ловање, деона (фракциона) дести- 

лација, дестиловати, 

6) сублимација, сублимовање, су- 

блимовати. 

Х 

1897. — влажност ваздуха, 

ваздух засићен влагом, — тачка ро- 

се, — хигрометар. 

% 

1898. — простирање топлоте, — 

размена топлоте, провођење топло- 

те, проводна моћ, проводник, то- 

плоноша, полупроводник, лош про- 

водник, — струјање топлоте (кон- 

векција), — зрачење топлоте, зра- 

чити, одавати топлоту, зрачна то- 

плота, дијатермано тело, атермано 

тело, упијање (апсорпција) топлот- 

них зракова, упијати, упити. 

% 

1899. — топлотни извор, — солар- 
на константа, — егзотермски про- 
цес, ендотермски процес. 

Х 

1900. — сагоревање, температура 

сагоревања, сагоревати, сагоре- 
ти, изгорети, горети, горење, прего- 

рети, догорети, разгорети се, про- 
горети, погорети, згорети, — спали- 

ти, спаљивати, попалити, — палеж, 



— сажећи, 

тињати, шкиљити, — 

а) палити, упалити (се), упаљив, 

запалити (се), запаљив, распалити, 

припалити, потпалити, потпала, по- 

палити, ужећи, жећи, ужизати, за- 

жећи, ражећи, уждити (се), зажди- 

ти, приждити, — кресати, кресну- 

ти, укресати, — кресиво, огњило, 2- 

цило, чакмак, масат (1597), — трул, 

6) гасити, угасити (се), загаси- 

ти (се), изгасити, погасити, тули- 

ти, потулити, утулити, утрнути, сти- 

њати се, — 

в) ватра, ватрен, —- ватриште, — 
огањ, огњен, огњевит, огњиште, — 

ложиште, (пећ 1736), — пожар, па- 
љевина, гариште, згариште, пали- 

ште, — погорелац, — буктиња, зуб- 

ља, паља, машала, — ломача, — го- 

риво (1538), — главња, угарак, у- 

гљен, угљевље, —- подложити, ло- 

жити, наложити, налагати, потаћи, 

потстаћи, потстицати, стаћи, стакну- 

ти, стицати, притаћи, тарнути, тар- 

кати, подјарити, сјарити, чарнути, 

чаркати, распирити, распиривати, 

потпирити, потпиривати, пропири- 

ти, — 

г) пламен, плам, пламен, пламе- 

нит, пламтети, запламтети се, раг- 

пламтети се, планути, букнути, бук- 

тети, разбуктети се, —- лизати, — 

варница, искра, —- жеравица, жар, 

жишка, — згорети се, — 

д) дим, димити (се), задимити 

(се), надимити (се), пушити се, — 

колут, млаз, куљати, — кадити, на- 

кадити, окадити, поткадити, кад, — 

кадионица (1060), — бездимни, — 

ђ) чађ, чађа, чађав, чадити, по- 

чадити, почађавети, очађавити, гар, 

сажизати, саждити, — гаревина, гарав, огарити, огарави- 
ти, гаравити, нагаравити, — 

е) пепео, пепелити, упепељавити, 
пепељав, луг, лужан, лужити, пр- 
па, супражица, пухор, — претати, 

запретати, распретати, — 

ж) опећи, ожећи, опалити, опр- 

жити, спржити, пржити, опрљити, 
спрљити, прљити, осмудити, смуди- 
ти, ожагрити, ожагрина, спурити, 

спарити, спарушити, смагнути, ос- 
магнути, препланути. 

ж 

ж х 

1901. — оптика, наука о светло- 

сти, оптички, —- светлост, светло, 
светлосни, — светлосни извор, сун- 

чана светлост, — црвено усијање, 

бело усијање, —- хладна светлост 

(флуоресценција 1911). 

% 

1902. —— светлети (се), засветле- 

ти, сијати (се), сјати (се), сјај, сја- 

јати (се), засијати (се), засјати 

(се), синути, просијавати се, сјак- 

тити се, цаклити се, блештати, бле- 
снути, блистати (се), заблистати се, 

блесак, —- светао, сјајан, сјајност, 

блистав, блиставост, блештав, јасан, 

— нејасан, магловит, замаглити, 

маглити, — таман, потамнети, — | 

а) светило, светиљка, — кула, све- 

тлиља, светионик, — осветлити, 0- 

светљен, светлити, засветлити, при- 

светлити, посветлити, обасјати, о- 

басјавати, озарити, осветљење, 

јачина осветљења, јачина светло- 

сти, — метарсвећа (луке), — фото- 

метар, — 

6) севнути, светлуцати (се), — 

в) мрак, мркли, мрачан, помрчи- 
на, мркнути, намрачити се, мрачи- 
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ти се, замрачити се, помрачити се, 

— полумрак, — тмина, тмуша, там- 

нина, тамнило, тама, таван, тамне- 

ти, — ноћ, (смрћи се 23136), — 

видело, виделина, вид, 

за видела (2313). 
хХ 

видан, дан, 

1903. — провидан, провидност, 

провидети се, —  прозрачан, про- 

зрачност, прозирати се, просјајива- 

ти се, бистар (1884), — непровидан, 

непрозрачан, — замаглити се, ма- 

глити се, — упијање (апсорпција) 

светлости. 
~ 

1904. — простирање светлости, — 

светлосни талас, таласна дужина 

светлости, — таласна (ундулацио- 

на) теорија светлости, — 

а) светлосни зрак, зрака, луча, 

зрачан, зрачити, сноп зракова, — 

6) сенка, сен, — бацити сенку, — 

осенчити, сенчити, — засенити, за- 

сенак, језгро сенке, полусенка, 

— сеновит, хлад, хладовина, захла- 

·дити. 
Х 

1905. — одбијање светлости (ре- 
флексија), одбити се, одбијати се, 

— упадни зрак, упадни угао, одбој- 

на нормала, одбијени зрак, одбојни 

угао, — растурање светлости (ди- 

фузно одбијање), — одблесак, от- 

сев, отсевати, отсјај, отсјајивати, 

преливати се, пресјавати се, — ме- 

сечина (1989г). 
< 5 

1906. — огледало, — равно огле- 

дало, — лик, предмет, — сферно о- 

гледало, теме огледала, средиште 

кривине, отвор огледала, оптичка 

оса, жижа, (фокус), — стваран лик, 

уображен лик, усправан с (неизвр- 
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нут) лик, изврнут лик, —  увећа- 

ње, — издубљено (конкавно) огле- 

дало, испупчено (конквексно) огле- 

дало, — параболично огледало. 

~ 

1907. — преламање светлости (ре- 

фракција), ломљивост, — скретање 

зрака, упадни зрак, упадна норма- 
ла, преломни зрак, преломни угао, 
— потпуно одбијање (тотална ре- 

флексија), — атмосферска рефрак- 

ција, — фатаморгана. 

1908. — оптичко сочиво, —– жи- 

жа сочива, централни зрак, увећа- 

ње, сферна аберација, дијафрагма, 

— испупчено (конвексно, сабирно) 

сочиво, издубљено (конкавно, ра- 

сипно) сочиво, биконвексно, план- 

конвексно, биконкавно, планконкав- 

но сочиво, комбиновано сочиво, а- 

планатично сочиво, — ахроматично 

сочиво, апохроматично сочиво. 

~ 

1909. — расипање светлости (ди- 

сперсија), — спектар, спектралне 

боје, — хроматична аберација, а- 

хроматична призма, — спектрална 

анализа, _Фрауенхоферове лини- 

је, — апсорпциони спектар. 

+ 

1910. — боја, — просте боје, ос- 

новне боје, допунске (комплемен- 

тарне) боје, — бојити, обојити, бо- 

јадисати, бојадисање, бојадисар, ма- 

стити, маст, фарбати, префарбати, 

фарба, фарбар, — жива боја, — 

безбојан, безбојност, — 

а) бео, беличаст, беласаст, белети 

се, забелети се, беласати се, белети, 

побелети, обелети, избелети, — бе- 

лити, убелити, обелити, набелити, 



забелити, — белина, белоћа, (бели- 

ло 128а), — белиља, бељар, — блед, 

бледуњав, бледети, избледети, избе- 

лети, бледило, бледоћа, —- светао, 

отворен, јасан, — дречав, дречећи, 

— загасит, угасит, таман, потам- 

нети, — 

6) црн, црнкаст, мрк, вран, чар- 

ни, — црнило, црнети се, зацрнети 

се, поцрнети, смагнути, осмагнути, 

— оцрнити, зацрнити, црнити, вра- 

нити, — 

в) сив, сивкаст, сур, суркаст, си- 

њав, сињаст, сињгав, сињи, пепе- 

љаст, пепељав, голубаст, граораст, 

грахораст, — 

г) плав, плаветан, плавичаст, 

плавкаст, плаветникаст, плаветњи- 

каст, сињи, азурни, азур, плавило, 

плаветнило, плавети се, плаветнети 

се, поплавети, поплаветнети, — пла- 

вити, оплавити, — 

д) љубичаст, ултраљубичаст, мо- 

дар, модрикаст, модрикав, модрина, 

помодрети, модрети, — модрити, — 

ђ) црвен, ултрацрвен, црвенкаст, 

румен, руменкаст, ружичаст, руд, 

скерлетан, пурпуран, броћаст, ру- 

јан, — црвенило, црвен, руменило, 

румен, багар, скерлет, пурпур, — 

крмез, варзило, броћ, — црвенети 

се, поцрвенети, зацрвенети се 
(2114а), руменети се, поруменети, 

заруменети се, зарудети, рудети, — 

црвенити, оцрвенити, зацрвенити, 

руменити, наруменити, броћити, — 

е) наранџаст, — риђ, риђаст, — 

ж) жут, жућкаст, жутило, жути- 

на, жутети се, пожутети, ужутети, 

зажутети, жутети, —- ожутити, за- 
жутити, жутити, — 

3) зелен, зеленкаст, зеленило, зе- 

ленети се, позеленети, озеленети, зе- 

ленети, —  озеленити, позеленити, 

зазеленити, зеленити, —- мургаст, 

и) мрк, кестенаст, смеђ, (браон), 

ј) шарен, шаренило, шаренети се, 

— шаренити, — шарати, нашарати, 

ишарати, прошарати (се), (шарац 

169%д), — разнобојан, — тробојан, 

— пегав, пегаст, пега, —  баљав 

(16944), баљаст, пасаст, поја- 

саст. 

С ~ 

1911. — луминисценција, —— флу- 

оресценција, флуоресцирати, флуо- 

ресцентан, — 

а) фосфоресценција, фосфоресци- 

рати, фосфоресцентан. 

~ сз 

1912. — интерференција светло- 

сти, —- савијање (дифракција) све- 

тлости, — 

а) поларизација светлости, пола- 
ризована светлост, поларизациона 
равнина, поларизатор, анализатор, 
Николова призма, ротациона дис- 
персија, — оптички активно тело, 
— сахариметар, укрштени Ни- 

коли. 
Х 

1913. — магнетизам, магнет, маг- 

нетичан, намагнетисати, магнетиса- 

ти, магнетизовање, — размагнетиса- 

ти, — граница засићења, — приро- 

дни магнет, вештачки магнет, –- 

— трајни (перманентни) магнет, 

пролазни (темпорерни) магнет, — 

магнетни полови, северни (позитив- 

ни) пол, јужни (негативни) пол, — 

а) привлачење, привлачна силз, 

привлачити, привлачан, привлал- 

ност, — одбијање, одбијати, одбити, 

одбојан, —- количина магнетизма, 

— магнетно поље, хомогено маг- 

Цу; 



нетно поље, линије сила, густина 

линија сила, — магнетни штит, — 

6) земно магнетно поље, —- маг- 

нетна деклинација, деклинациона 

игла, — магнетна инклинација, ин- 

клинациона игла, — компас (бусо- 

ла), магнетни меридијан, изогоне, 

— инклинаторијум, изоклине, — 

в) парамагнетизам, парамагнети- 
чно тело, — дијамагнетизам, дија- 
магнетично тело, пропустљивост 
(пермеабилитет) за магнетне лини- 

је силе. 

х 

1914. — електростатика, —- елек- 

трицитет, електрина, —- позитивни, 
негативни електрицитет, електрич- 
ни, — наелектрисати, — испразни- 
ти (се), испражњење, испражњивач, 
конвективно пражњење, —  елек- 
трично клатно, електроскоп, инфлу- 

ентна машина, — 

а) провођење електрицитета, про- 

водник (кондуктор), непроводник 
(изолатор), полупроводник, — дие- 
лектрик, диелектрична константа, 
— неутралисање, неутралисати се, 
ништити се узајамно, — 

6) електрон (електрични атом), 

— торзиона вага, — електрично по- 

ље, електрични потенцијал (напон), 

волт, — електрични капацитет, 

фарад, микрофарад, — електрична 

густина, — електрични утицај (ин- 

флуенца), електрични ветар, елек- 

трична вртешка, — 

в) електрична енергија, потенци- 

јална енергија (енергија положа- 

ја), — електрични кондензатор, лај- 

денска, боца, батерија кондензатора, 

— електричне осцилације, — 
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г) електрична варница, прескака- 

ти, дужина варнице, варнична раз- 

даљина, — електрични удар, — 

д) ваздушни електрицитет, — му- 

ња, линиска муња, површинска му- 

ња, кугласта (глобуларна) муња, 

— громобран, пријемник, одводник, 

земљовод, — сушна муња (сијави- 

ца), — поларна светлост. 

% 

1915. — електрична струја, — е- 

лектрична енергија, додирна теори- 
ја, електрохемиска теорија, —- сми- 

сао електричне струје, електромо- 

торна сила, јачина (интензитет) 
струје, — ампер, — напајати. 

% 

1916. — галванска струја, —- за- 

творено коло струје, гране кола, 

разгранати део кола, мост, — Ампе- 

рово правило, галваноскоп, — гал- 

вански елеменат, галванска батери- 

ја, — полови батерије, — електро- 

де, анода, катода. 

% 

1917. — електролиза, — електро- 

лит, — јон, анјон, катјон, —- елек- 

тролитичка дисоцијација, — сребр- 

ни волтаметар, — електрохемиски 
еквиваленат, — поларизација елек- 
трода, поларизациона струја, — 

примарни галвански елеменат, — 
секундарни елеменат (акумулатор), 

пуњење акумулатора, пражњење. 

о Ј 

1918. — електрични отпор, специ- 
фични отпор, специфична проводна, 

моћ, — унутрашњи отпор, спољаш- 

њи отпор, — отпорник (реостат), 

реостат са запушачима, технички 

реостат, —— Омов закон, — 



а) везивање елемената, везивање 
по напону (у серији, у низу), — ве- 
зивање по површини (паралелно, 
упоредо), — укључити, укопчати, 
— искључити, — прекидач, — крат- 

ки спој. 
Х 

1919. — рад струје, — волтампер, 

ват, киловат, — ват-секунда, џаул, 
а) галванокаустика, претварање 

електричне енергије у топлоту, — 
зрачни термометар (болометар), — 
електрична пећ, — оловни осигу- 
рач. 

» 

1920. — електрично осветљење, — 

електрична сијалица, жаруља, — 

глава, оквир, влакно, стаклена, ку- 
гла, — полуватна сијалица, — пла- 
мена лампа, Волтин лук (Девијев 

пламен), — угљен, — кратер, 
диференцијална пламена, лампа, — 
живина лампа. 

ж 

1921. — термоелеменат, термо- 

стуб,  термоелектрична – батерија 

(термомултипликатор), — електри- 

чни термометар. 

% 

1922. — магнетно поље електрич- 

не струје, —- Максвелово правило, 
— соленоид, — 

а) електромагнет, —- језгро елек- 

тромагнета, —- калем, завојна жи- 

ца, завојница, — котва електромаг- 

нета, — галванометар, —- тангент- 

на бусола, редукциони фактор, 

— електродинамометар, —  ампер- 

метар, — волтметар, — електрично 

звонце, — потковичаст електромаг- 

нет, —- дугме (тастер), прекидник 

(Нефов чекић), 
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6) Морзеов телеграф, — отпрем- 

ник, пријемник, тастер, кабл, — 

Хјузов апарат, — електрични ча- 

совник, — 

в) телефон, —- телефонски апа- 
рат, —  слушалица, левак за го- 
вор, микрофон, — отпремник, при- 

јемник, — Пупинов калем. 

Х 

1923. — индукција, магнетоин- 

дукција, — индукована, струја, — 

правило десне руке, —- примарни 

калем, секундарни калем, број заво- 

јака, — 

а) самоиндукција, екстра-стру- 

ја, суперпонира, се главној струји, 

— волтаиндукција. 

%Ж 

1924. — једносмислена, струја, -— 
наизменична (алтернативна) стру- 

ја, — број периода, број фреквен- 

ција, ари 

а) струја ниског напона, — стру- 

ја високог напона, — дарсонвализа- 
ција, — вртложне (Фуколове) стру- 

је, — Теслине струје, — полифазна 

струја. 
% 

1925. — динамомашина, електро- 

генератор, генератор, — анкер, ка- 

лемови азнкера, колектор, колектор- 

ска шипка, метлица, Грамов прстен, 

— заостали (реманентни) магнети- 

зам, динамомашина (генератор) за 

наинзменичну струју (алтернатор), 

а) електромотор, — 

6) електрична централа, муњара, 

хидроелектрична централа, — стру- 

јомер, — електрични трамвај, мо- 

торна, кола, тролејска жица, трола. 

ж 
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1926. — трансформатор електрич- 

не енергије, — 

а) исправљач. 
» 

1927. — катодни зраци, Гајслеро- 
ва цев, —- анодни (каналски) зра- 

ци, јонизовање, Рендгенови зраци 

(Х-зраци), рендгенограм, фокусна 

цев, антикатода, — Кулиџова цев. 
хХ 

1928. — радиоактивне појаве, ра- 

диоактивност, еманација, распада- 

ње атома. 
~ 

1929. — електрична осцилација, 

осцилатор, резонатор, резонанција, 

ХЕМ 

1931. — хемија, хемиски, хеми- 

чар, — неорганска хемија, — орган- 

ска хемија, хемиски закон, хемиски 

знак, — хемиска формула, емпири- 

ска формула, структурна формула, 

— изомерна једињења, — хемиска 

особина, хемиска једначина, — 

а) алхемија, алхемичар. 

х 

1932. — хемиска промена, — деј- 

ство, дејствовати, — реакција, реа- 

генс, нагристи, нагризати, наје- 

сти, наједати, разјести, разједа- 

ти, врење, врети, превирати, 

— распадање, распадати се, рас- 

пасти се, кварити се, поква- 

рити се (9596), укварити се, —- 

гњити, гњијење, гњилети, гњиље- 

ње, гњилеж, гњио, нагњио, — тру- 
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ПО" Ре а: 

— електрични талас, електрични 

зрак, таласна дужина, стојећи е- 

лектрични талас, — трбух таласа, 

чвор таласа, — кохерер. 

% 

1930. —  радиотелеграфија (бе- 

жична телеграфија), — радиотеле- 

фонија (бежична телефонија), ра- 

диофонија (1416), — отпремна ста- 

ница, пријемна станица, — осцила- 

торно коло, индуктор, кондензатор, 

— антена, —- детектор, — самоин- 

дукција, капацитет, — електронска, 

цев, неамортизован електрични та- 

лас. 

ИЈА 

нути, иструнути, трулети, иструле- 

ти, трулеж, труо, натруо, — анали- 

за (разлагање), анализовати, — е- 

лектролиза, — синтеза (спајање), 

— супституција (замењивање), — 

катализатор, — 

а) једињење, спој, — јединити се, 

— афинитет, тежинска размера, — 

валенца, једновалентан, двовален- 

тан, тровалентан, — група, радикал 

(корен), — легура, — киселина, ор- 

токиселина, метокиселина, — база, 

со, — оксид, хидроксилна 

група. 
Х 

1933. — елеменат, елементарна 

материја, стихија, елементарно ста- 

ње, — метал (1947), — металоид. 

»Ж 



1934. — атом, атомска тежина, 

периодни систем елемената, —- мо- 

лекул, број атома у молекулу, ало- 

тропија. 
к.3 

1935. — водоник, —- редукциона 

моћ, — праскави гас, —- вода, во- 

ден, воденаст, водњикав, — тврда 

вода, мека вода, — хидрат, анхи- 

дрит. 
Х 

1936. — кисеоник, —– озон, — ок- 

сид, моноксид, диоксид, суперок- 
сид, оксидација (сагоревање), — у- 

гљен диоксид, — 
а) аргон. 

Х 

1937. — халогени елементи, — 

хлор, хлорид, хлороводоник, хлоро- 
водонична, (сона) киселина, — бром, 

бромид, — јод, јодид — флуор, 
флуорид, флуороводоник. 

х 

1938. — сумпор, сумпорни цвет, 

— сублимација, сублимовати, — а- 

морфан (1985), — сулфид, сумпор- 

водоник, —- сумпораста киселина, 
сулфит, — сумпорна киселина (ви- 

триол), сулфат. 
х 

1939. — азот, — амонијак, — ни- 

шадор, — азотна киселина (ћезад), 

нитрат, —- царска киселина, — а- 

мон-група, амон-спој. 
% 

1940. — фосфор, бели фосфор, 

црвени фосфор, — фосфорна кисе- 

лина, фосфат, — фосфорит, — а- 

патит. 
> 

1941. — арсен, арсеник, — оксид 

арсена, (сичан, мишомор), — аури- 
пигмент, — реалгар. 

12" 

1942. —антимон, — сурма, — ан- 

тимонит, 
Х 

1943. — бизмут. 

~ 

1944. — угљеник, —- графит, — 
дијамант, карбонадо, брилијант, — 

аморфни угљеник, угаљ (1538а), у- 

гљен, угљени, камени угаљ, антра- 
цит, мрки угаљ (лигнит), тресет, 
тресетиште, вештачки угаљ, (шља- 
ка 19417а), —- угљен моноксид, у- 

гљен диоксид, — угљена киселина, 
карбонат, — метан, — ацетилен, — 

светлећи (ретортни) гас. 

Х 

1945. — силицијум, —- кварц (бе- 

лутак), кварцна сига (воденични 

камен), мандола, калцедон, карне- 

ол, сардер, хризопрас, хелиотроп, 

ахат, геода, жица кварца, горски 

кристал (стрелице), чађавац, мо- 

рион, биљур, аметист, цитрин, дија- 

томејска земља, кремен, брус, ли- 

дит, јаспис, авантурин, мачје око, 

— аморфни кварц, опал, обичан о- 

пал, драги опал, карборундум, — 

стакло (1540), — 
а) силикати, андалузит, оливин, 

талк, талкшист (талков шкриљац), 

стеатит, стива, истива, серпентин, 

серпентински · азбест, племенити 

серпентин, —- фелдспат, ортоклас, 

адулар, самидин, — плагиоклас, ал- 

бит, олигоклас, андезин, лабрадор, 

анортит, — леуцит, нефелин, лис- 

кун, бели лискун (мусковит), ми- 

кашист (мусковитски шкриљац), 

црни лискун (биотит), хлоритски 

шкриљац (хлоритошист), амфибол, 

амфиболит, актинолит, — азбест, — 

пироксен, аугит, дијалаг, турмалин. 
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1946. — бор, — борна киселина, 

борат. 
х 

1947. — метал, ковина (1933), 

метални, (металургија (15да), — 

руда, рудиште, рудокоп, рудник, 

мајдан, — рудна жица, изданак, — 

рударство, рудар, — 
а) згура, шљака. 

Х 

1948. — алкални метали, — цеђ, 

а) калијум, — калијумкарбонат 
(поташа, пепељача), — калијумни- 

трат (шалитра), — барут (14418), 

— натријум, — кухињска со (натри- 
јумхлорид), морска со, изворска, со, 
степска со, камена со, цветање (е- 
флоресцирање),  сланиште,  сони 

склад, — солана, — натријумкарбо- 

нат (мека сода), — кисели натри- 

јумкарбонат (бикарбона сода), — 

натријумова база (масна сода, каме- 

на сода), натријумнитрат (натрију- 

мова шалитра). 

Х 

1949. — земноалкални метали, — 

а) калцијум, — калцијум карбо- 

нат, калцит, —  кречник, кречњак 

(вапнац, вапненац), — креда, — 

сталактит, сталагмит, —  инкру- 

стација, —- оолитски кречњак, је- 

дри кречњак, бигар (сига), тра- 

вертин, плочасти кречњак, лито- 

графски камен, — мрамор, мер- 

мер, шарени (бречасти) мрамор, 

— калцијум оксид (жежени, пе- 

чени креч), вапно, вапнен, вап- 

ненаст, — калцијумова база (гаше- 

ни креч), угасити, угашен, — креч- 

но млеко, кречна каша, — кречити, 

окречити, —- кречњав, кречовит, — 

малтер, — флуорит, — калцијумсул- 

180 

фат, гипс (садра), анхидрит, влак- 

насти гипс, алабастер (убјел), је- 

дри гипс (1783), — цемент, бетон 

(1т7т4а), — арагонит, — 

6) магнезијум, —  магнезијум- 
карбонат, магнезит, доломит, — ма- 

гнезијумсулфат (горка со), —  си- 

ликати магнезијума, талк, серпен- 
тин, азбест (1945а), — 

в) радијум, — 
г) стронцијум, — 

д) баријум, — 
ђ) берилијум, — берил, —  сма- 

рагд, аквамарин. 

Х 

1950. — цинк, — цинков оксид 

(цинково белило, цинквајс), — 

цинков сулфат (бела галица), — 

сфалерит, смитсонит. 

~ ОЈ 

1951. — жива, —  амалгам, — 

меркуро. - једињења, меркури - је- 

дињења, — меркурохлорид (кало- 

мел), — меркурихлорид (сублимат), 

— живин сулфид «цинобер), цина- 

барит. 
Х 

1952. — бакар, бакаран, ба- 

крен, — купроједињења, куприје- 

дињења, — бакарне легуре, — брон- 

за, туч, месинг, месинган, — ново 

сребро, — куприсулфат (плава га. 

лица, плави камен), — малахит, а- 

зурит, халкопирит, ковелин, халко- 
син, куприт. 

х 

1958. — сребро, сребрн, —  сре- 

брити, посребрити, — срма, — ни- 

трат сребра (лапис), — бромид сре- 

бра, —- аргентит, електрум, пру- 

стит, пираргирит, тетраедрит, гале- 

нит. 

ПРУ > 77 
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1954. — злато, златан, — чисто- 

ћа злата, — карат, — финоћа, — 

суво злато, жежено злато, — ауро- 
спојеви, ауриспојеви, — златоносна 

кварцна жица, — наносно (алуви- 
јално) злато, (златар 1805). 

Х 

1955. — калај, — стањол, — бели 

лим, — станолспојеви, станилспоје- 

ви, — станилсулфид (пенасто зла- 

то, варак), —-  каситерит, калајев 

кљун. 
х 

1956. — олово, — сулфид олова, 

галенит, — оксид олова (глеђ), ми- 

нијум, —- карбонат олова (церу- 
зит). 

% 

1957. — алуминијум, —- алуми- 

нијумова бронза, —- силикати алу- 

минијума (1945а), — каолин (пор- 

целанска земља), глина, (глинено 

посуђе 1780), иловача (1979, 198Та), 

— двојни сулфат алуминијума 

(стипса, коцељ), — корунд, шмир- 

гла, рубин, сафир, топаз, гранат, 

пироп, алмандин, меланит, гросу- 

лар, спинел, тиркиз. 

% 

1958. — гвожђе, железо, гвозден, 

гвожђан, железан, —- космичко (си- 

дерско) гвожђе, телурско гвожђе, 
језерска руда (палудит), — ковано 

гвожђе, ливено гвожђе, — железа- 

ра, —- челик, челичан, челичити, 

оцал, (калити 17947), —  хромни 

челик, — фероспојеви, фериспоје- 

ви, — сулфат гвожђа (зелена га- 
лица), — гвоздена руда, —- лимо- 

нит, жута окра, хематит, црвена 

окра, магнетит, сидерит, пирит, ар- 
сенопирит, хромит, — 

а) рђа, рђати, — зарђати. 

Х 

1959. — манган, —- калијумпер- 

манганат (хиперманган), —- пиро- 

лузит. 
Х 

1960. — никал, никлен, —  ни- 

кловати, никлован, — никелин, гар- 
ниерит. 

» 

1961. — хром, — хромни челик. 
> 

1962. — платинасти метали, — 

платина, — паладијум, — родијум, 

— иридијум. 
»% 

1963. — циркон, хијацинт. 
ж 

1964. — органска хемија, —- ор- 
ганско једињење, — угљоводоници, 
угљеноводоник, засићени угљово- 

доници (парафини), хомологи ред, 

— метан, етан, пропан, квартан, 

пентан, — незасићени угљоводони- 

ци, — деривати угљоводоника, ха- 

логени деривати, —- нафта, петро- 
леум, петролеј, петролејски, — пре- 

чишћен петролеум (фотоген), — 

бензин, газолин, —  лигроин, — 

вазелин, — парафин, —  метанов 

трихлорид (хлороформ), — | мета- 

нов тројодид (јодоформ). 

» 

1965. — алкохоли (хидроксилни 

деривати угљоводоника), — метил 

алкохол, — етил алкохол (шпири- 

тус), — етилни етар, —  полихи- 

дроксилни алкохоли, — гликол, — 

глицерин, —- алдехид, формалде- 
хид, — 

а) органске киселине, —- карбок- 
силна група, —- мравља киселина, 
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— сирћетна киселина, — сува де- 

стилација дрвета, —- ацетат, естар 

сирћетне киселине. 
х 

1966. — масне киселине, — маст, 

мастан, мастити, измастити, ума- 

стити, — свињска маст, (ужећи се. 

9596), — стеаринска киселина, 

лој, — палмитинска киселина, — 

олеинска киселина, зеитин, олај, 

(мазиво ттда), — сапун (1847). 

» 

1967. — угљени хидрати, — хек- 

соза, — грожђани шећер (гликоза), 

воћни шећер (фруктоза), — дихек- 

соза, — бели шећер, —- жути кара- 

мел, — млечни шећер, — полихек- 

соза, — скроб, штирак (1833а), — 

гликоген, —- целулоза, —- хартија 

(165), — вештачка свила, — памук 

(1682). 
Х 

1968. — калијумцијанид. 
Х% 

1969. 

— катран, — бензол, — 

— ароматична једињења, 

кумел, — 

ПЕОЗИО ТИ ЈА И 

1975. — геологија, геолошки, гео- 

лог, — динамичка геологија, — 

а) Земља, (географија 1990), — 

Земљина лопта, —- Земљино језгро 

(једро), пиросфера, — Земљина ко- 

ра (литосфера), (атмосфера 1991). 
% 

1976. — талог (седимент), тало- 

жити (се), исталожити (се), — ме- 
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нафталин, — антрацен, —-  карбол 
(фенол), — пикринска киселина, 

пикрат. 
% 

1970. — салицилна киселина, — 

аспирин. 
» 

1971. — етарска уља, — терпен- 

тин (пинен), терпентиново уље, ко- 

лофонијум, — канфор. 

»% 

1972. — смоле, —- | Ћилибар, — 

"каучук, —- измирна, — тамјан. 

>» 

1973. — алкалоиди, — атропин, 

— стрихнин, — никотин, — кокаин, 

— кофеин, — теин, — кинин, — а- 

нилин. 
»% 

1974. — беланчевине (протеини), 

беланчевина, — фибрин, — казеин, 

— протеиди, —- хемоглобин, — ок- 

сихемоглобин, —— муцин, — албуми- 

номди, — колаген, —  туткало 

(1792), — кератин. 

АВЕРОН ИО МИА 

ханички талог, — речни нанос, на- 

нети, снос, наплава, муљ, — валу- 

так, облутак, —- шљунак (1716), — 

песак, пешчан, — језерски талог, 

делта, —- морски талог, — обалски 

талог, — дубински муљ, — ваздуш- 

ни (еолски) талог, — дуна, — жи- 

ви песак, — леденички талог, ле- 

деник (ледник, усов, глечер), — 



бочна морена, средишна морена, 
подинска морена, — фирн, фирн- 
ски лед, цирк, — луталачко каме- 
ње. 

% 

1977. — тектоника, тектонски, — 

таложна стена, положај таложних 

стена (1987), — слој (1980), низ 

слојева, —- подина, — повлата, — 

трансгресиван положај, — = кос 

(нагнут) слој, —- усправан (превр- 

нут) слој, — конкордантни слојеви, 

дискордантни слојеви, — поремећај 

слоја, убирање слојева, — бора, — 

седло, —- свод (антиклинала), — 

корито (синклинала), — крило, — 

слеме, — пад (нагиб слоја), — ра- 

скинута бора, — навлака, — коле- 

наста бора (флексура), — расели- 

на. (расед), ров, тимор, степенасти 

расед, преслина (пукотина), — лаж- 

на слојевитост. 
ж 

1978. — вулкан, вулкански, вул- 

канизам, — вулкански туф, — ла- 

ва, излив лаве, гротло (кратер), 

ерупција, магма, лаколит, бела па- 

ра, пинија, бомбе, лапили, киша од 

пепела, — сулфатора, — | мофета, 

— фумарола, —- кратерско језеро, 

—- живи вулкан, угашени (мирни) 

вулкан, — експлозиони кратер, — 

слојевити вулкан (стратовулкан). 
х 

1979. — распадање стена, —- де- 

нудација, ерозија, —- шкрапа, — 

вртача, — карст (крас, крш), — цр- 

веница, глина, лапорац, иловача, 

ума, црница. 
Х 

1980. — стратиграфија –(истори- 

ска геологија), —- геолошки  про- 

фил, — слој (1977), група слојева, 

систем слојева (формација), кат 
(низ) слојева, —- органски остаци 

(фосили), палеонтологија, — 

а) геолошко доба (ера), периода, 

епоха, — доња, средња, горња. 

% 

1981. — архајско доба (исконско, 

азојско, еозојско доба), — гнаје. 

% 

1982. — палеозојско доба (старо 

доба), — 
а) камбриска периода (Камбри- 

ја), — Камбриско Море, — брахи- 
поди, трилобити, — 

6) силурска периода (Силур), — 
Каледонске Планине, — граптоли- 

ти, — 

в) девонска периода (Девон), — 

г) карбонска периода (Карбон, 

периода каменог угља), —  Варис- 

циски Венац, Арморички Венац, — 

каламити, лепидодендрон, стегоце- 

фали, — 
д) пермска периода (Перм), — 

северноатланско копно (Ерна), си- 

носибирско копно, Ангара, Гондва- 

на. 
% 

1983. — мезозојско (средње) до- 

ба, — 

а) тријаска периода (Тријас), — 

амонити, — 

6) јурска периода (Јура), — бе- 
лемнити, ихтиосаур, плесиосаур, —- 

в) периода креде (кретацеска пе- 
риода, Креда), —- игванодон, руди- 

сти, диносаур, диплодокус, бронто- 

саур, атлантосаур, стегосаур, три- 
цератопе. 

» 

1984. — кенозојско (ново) до- 

ба, — 
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а) терцијарна периода (Терци- 

јар), — Палеоген (старији Терци- 

јар), еоцен, олигоцен, —  Неоген 

(млађи Терцијар), миоцен, плио- 

цен, — Друго Медитеранско Море, 

Сарматско Море, — ћилибар, нуму- 

лити, понтиски слојеви, конгериски 

слојеви, палудински слојеви, — ме- 

зохипус, миохипус, протохипуе, 

плиохипус, мастодонт, динотеријум, 

мегатеријум, — 

6) квартарна периода (Квартар), 

ледено доба, међуледена доба, — 

мамут, тур, — дилувијум, — алу- 

вијум, —- камено доба, —  палео- 

литско (старо камено) доба, — 

неолитско (млађе камено) доба, 

— бронзано доба, — гвожђано до- 

ба. 

% Х% 

1985. — минералогија, минерал, 

минерални, — аморфан (1938), — 

кристалан, — агломерат. 
У 

1986. — кристалографија, —- хе- 

миски талог, лучење из раствора, 
излучити (се), — кристал, криста- 

лисати, кристализовати, —  симе- 
трија, раван симетрије, кристална 

оса, — пљосан, ивица, рогаљ, угао 
диједар, —- пирамида, скаленоедар, 
ромбоедар, призма, дома, пинакоид, 
— кристална система, тесерална, 
тетрагонална, ромбична, монокли- 
нична, триклинична, хексагонална 
система, —- холоедриски облик, хе- 
миедриски облик, хемиморфан, кри- 

стална – комбинација, ближњење 

кристала, близнаци, —  диморфно 
тело, — кристаласт агрегат. 

3 
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1987. — петрографија, —- стена, 

камен (1176), окаменити се, скаме- 

нити се, — фација (изглед стене), 

структура, — 
а) таложна (седиментна, слојеви- 

та) стена, дробинска (кластична) 

стена, громача (конгломерат), бре- 

ча (кршник), (мрамор 1949а), — 

пешчар, ситнозрн, крупнозрн, -— 

вапнени, шарени, црвени пешчар, 

— глина (1957), шкриљаста глина 

(глинац), глинени шкриљац (арги- 

лошист), — 

6) органогена стена, фирогена, 

зоогена, органски остаци (фосили), 

— битумиска глина, дијатомејска 

земља, битумиски (смрдљиви) креч- 

њак, с битумиски (парафински) 

шкриљац, асфалт (1777), — 

в) громадна (еруптивна) стена, 

громада, масив, зрнаста стена, — 

гранит, порфиролики гранит, гра- 

нулит, — сијенит, диорит, керсан- 

тит, — габро, дијабаз, перидотит, 

серпентин, — порфирска, стена, тра- 

хит, фонолит, —- риолит, смолац, 

опсидијан, пловућац, кварцни пор- 

фир, — андезит, дацит, порфирит, 

— базалт, мелфир. 

= 

х » 

1988. — астрономија, звездарство, 

астрономски, астроном, — звездара, 

звездарница, опсерваторија, —- не- 

бо, небеса, небески свод, небески, —- 

васиона, васељена, свет, — 

а) астрологија, астролог. 

х 

1989. — небеско тело, —- звезда, 

звездан, осути се звездама, звезда- 

но небо, — некретница, покретни- 

ца, — сазвежђе, јато, — Орион, 



Штапци, Појас, Велики медвед (Ве- 

лика кола), Мали медвед, (Мала 

кола), Кумовска слама (Млечни 

пут), — Влашићи, —  Северњача 

(Полара, Вечерњача, Даница, Зор- 
њача), — 

а) зодијак (животињски круг), 

— знаци, овгн, бик, близанци, рак, 
лав, девица, теразије, скорпија, 
стрелац, козорог, водолија, рибе, — 

6) Сунце, —- излазак Сунца, ра- 

ђање Сунца, рођај, огранак, гра- 

нути, огранути, родити се, рађати 
се, изгрејати, изгревати, изићи, из- 

лазити, — грејати, огрејати, пећи, 

упећи, упекла звезда, припећи, при- 

пека (2009), — опалити, — препла- 

нути, поцрнети, — сијати, — јарко, 

жарко, — зубато, — залазак Сун- 
ца, заход, заћи, залазити, заходи- 

ГЕОГРАФИЈА И 

1990. — географија, земљопис, 

географски, земљописни, географ, 

— Земља, Земљина лопта, (кугла, 

глоб), Земљин шар, Земљина, 

оса, (осовина), — стожер (пол), се- 

верни пол, арктични пол, — јужни 

пол, антарктични пол, — поларни, 

— обртање Земље око осе, (дан, 

ноћ 2313), — кретање (обилаже- 

ње) Земље око Сунца (еклиптика), 

а) полутар (екватор), — упоред- 

ник, повратник, географска шири- 

на, — северна, јужна ширина, — 

степен, — стожерник (поларник), 

6) подневак (меридијан), 

ти, смирити се, смиривати се, 

смирај, сести, седати, клонити се 

западу, — помрачење Сунца, пот- 

пуно (тотално) помрачење, дели- 

мично (парцијално, претенасто) по- 

мрачење, — 

в) планета, —- Меркур, Венера, 

Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, У- 

ран, Нептун, Плутон, —- пратилац 

(сателит, месец), — 

г) Месец, —- помрачење Месеца, 

— Месечеве мене (фазе), —  мла- 
дина (млад Месец), прва четврт, 

полумесец, пун Месец (уштап), 

последња четврт, Месец се једе, 

(месечина, 1905), — 

д) комета (звезда репатица), 

Халејева комета, — 

ђ) метеор (падалица), пасти, про- 

сути се, пролити се, 

МЕЂЕВРО ОНИ 

географска дужина, — источна, за- 

падна дужина, — главни (први, 

гринички) меридијан, — 
в) видик (видокруг, обзор, до- 

глед), догледати, — хоризонт (ви- 
дикова линија), —- стојиште, на- 

дир, — зенит, — 

г) стране света, — север, северни, 
— исток, источни, источњак, — југ, 

јужни, — јужњак, — запад, запад- 
ни, — североисток, — југоисток, — 
југозапад, — северозапад, —  ве- 
тровна ружа, ветруља, — 

д) географска карта (мапа), 

размер, размерник, — планиглоб, 
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Меркаторова карта, Бабинетова, 

карта, — глобус, глоб, — 

ђ) област, — тропска, суптроп- 

ска, средоземна, умерена, поларна 
област, — појас, жарки топлотни 

појас, умерени топлотни појас, 

хладни топлотни појас, — 

еј место, — налазити се, лежати 

(2240), — средиште, — 

ж) антипод. 
> 

1991. — атмосфера (ваздушни о- 

мотач), — стратосфера, — ваздух 

(зрак), ваздушни, зрачни, зрачан, 

— ветрити, проветрити, проветрава- 

ти (2167), — 

а) безваздушан. 

1992. — море, океан, —- морски, 

океански, прекоморски, преко- 

морац, прекоокеански, — поморски, 

— подморски, — отворено море, пу- 

чина, — обала, обалски, игало, жа- 

ло, јалија, баир, — плажа, — клиф, 

(спруд 1994), — разграната (разу- 

ђена) обала, разграна –(разуђе- 

ност), неразграната обала, — транс- 

гресија мора, регресија мора, — 

приморје, приморски, приморац, — 

ивично море, средоземно море, — 

морски басен, — залив, затон, лу- 
ка, лучни, —  пристан, пристани- 
ште, — ријас, фјорд, — кеј, — мо- 

реуз, мореузина, морски канал, — 
а) плима, слека, —- осека, отсле- 

ка, одлив, — морска струја, Голф- 

ска струја, Курошио, — ледени 

брег, — морски талас, таласати се 
(1888), вал, валовит, — бурно мо- 

ре, бура, узбуркано море, узбурка- 

ти се, узбурканост, успљускивати 

се. 
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1993. — језеро, —– котлинско је- 

зеро, ледничко језеро, речно језеро, 

— слатко језеро, слано језеро, — 
рибњак, — басен, —- бара, бару- 

штина, баретина, бареж, барски, ба- 

ровит, — мочвара, мочар, мочаран, 

пишталина, плошта, — блато, бла- 

тан, глиб, глибовит, глибав, као, 

кал, (каљав 1875а), ило, лап, ла- 

пав, — џомба, — рит, тршчак. 
~» 

1994. — текућа вода, водени, — ре- 

ка, речни, речица, — речна мре- 

жа, речни слив, слевати се, слива- 

ти се, савирати, —- низводни, уз- 

водни, — поречје, развође, —-  во- 

доделница, — главна река, притока 

(1994а), — рукавац, крак, отока, 

— речна обала (1992), — спруд, 

пруд, мангура, греда, — чкаља, — 

дно, — 

а) речни извор, —- речни ток, те- 

ћи, протицати, — горњи ток, сред- 

њи ток, доњи ток, — талас (1992а), 

матица, брзица, брзак, коловрат, 

вртлог, — речно корито, — стара- 

ча (мртваја, напуштено корито), 

—- речни завијутак, вијуга, окука, 

— водопад, слап, катаракт, — уш- 

ће, уток, утицати, улевати се, ули- 

вати се, успор, — притока, — са- 

ставак, саставци, — понорница, по- 

нор, понирати, унирати, увирати, — 

6) дубина, дубок, — вир, (доста- 

ти 522), — водостање, —  бродан, 

плован, пловност, — надоћи, надо- 

лазити, придоћи, придолазити, на- 

бујати, —- излити се, изливати се, 

плавити, поплавити, поплава, по- 

водањ, потоп, преплавити, плинути, 

— водоплаван, подводан, — подло- 

кати, излокати, разлокати, проло- 

кати, —- осекнути, опасти, опадати, 



—- одићи, одилазити, отицати, — 

ниско стање воде, плитак, плићак, 

(спруд 1994), пличина, оплићати, 

полој, сека, — пресушити, пресах- 
нути, усахнути, прецикнути, — не- 
пресушан, — 

в) прећи, прелазити, пребродити, 

препловити, премостити, прегазити, 

— преко, —- пречанин, — прелаз, 

брод, газ, скакало, — скела, — ске- 

леџија, — скеларина, бродарина, — 

"г) поток, поточић, — јаз, гат, — 
довести, навратити, наврнути, одве- 

сти, одводити, одвратити, заја- 

зити, загатити, — брана, бент, на- 

пер, —— 

д) канал, каналисати. 

»% 

1995. — извор, извориште, извир, 

изворски, —- извирати, — врело, 

врутак, глава, — природни извор, 

вештачки извор, —- минерална, во- 

да, бања (илиџа), бањски, —-  то- 

плица, топлице, — слатина, —- ки- 

сељак, кисела вода, — бунар 

(1724), кладенац, студенац, —- во- 

довод, —- артески бунар, — | водо- 

скок (шедрван), гејзер, — 

а) безводан, — 

6) подземна вода, издан, —-  во- 

додржљив слој. 

х 

1996. — копно, копнени, сува 

земља, суво, сувоземни, — тле, тло, 

— континент, —- полуострво, полу- 

оток, — рт, — земљоуз, превлака, 

а) острво, острвље, острвце, оток, 

шкољ, — ада, — континентално 

острво, океанско острво, коралско 

острво, — острвски низ, архипелаг, 

—- острвљанин, оточанин, шкољар. 

% 

1997. — Земљин рељеф, Земљина, 

површина, земљиште, терен, (тле 
1996), — раван, нераван, —- над- 

морска (апсолутна) висина, рела- 

тивна висина, висок, — 
а) подземни. 

Х 

1998. — низија, низина, низак, 

— слегнути се, слећи се, — равни- 
на, равница, раван, — равничар, — 
пољана, поље, лука, чистина, — 
долина, — долинац, —- доља, до, 
уздужна долина, попречна долина, 
жупа, жупан, — удољина, дубодо- 
лина, думача, улегнуће  (депреси- 

ја), увала, вртача, пресека, просе- 

лина, котлина, раздоље, продол, 
— кланац, клисура, теснац, — 
ждрело, гротло, — гудура, —-  бо- 
газ, сутеска, —- кањон, —- јаруга, 

провалија, — 
а) пећина, пештера, звекара, спи- 

ла, — јазбина, — јама. 

кг 

1999. — неравнина, нераван, на- 

гиб, пад, — узбрдица, узбрдит, уз- 
брдо, узгор, узгора, (навише 2258), 

— успон, — низбрдица, низбрдит, 

низбрдо, (наниже 2257), —  стрм, 

стрменит, стрмен, уселина, — стра- 

новит, —- оцедит, —- обронак, око- 

мак, пристранак, осек, урвина, — 

обронити се, одронити се, ронити 

се, осипати се. 

2000. — висија, —- планина, пла- 

нински, гора, горски, — планинац, 

планинар, брђанин, горштак, гора- 

нин, —- громадна планина, веначна, 

планина, планински венац, ланац, 

верига, огранак, планински склоп, 

— брдо, брдски, брдовит, побрђе, — 

брег, бреговит, — брежуљак, бре- 
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жуљкаст, избрежак, —- хум, хумка, 

хумовит, ћувик, чука, страна, уз- 
вишица, — подножје, подина, под- 
горје, — страна, падина, присоје, 

присој, — осоје, осој, јапад, јапад- 

но, — гребен, било, врх, вршак, вр- 

хунац, главица, оглавак, вис, рт, 
чот, пресрт, превој, — 

а) стена (1776), хрид, хридина, 

крш, кршевит, кршан, — камењак, 
камењар, валовље, тимор, — врлет, 
врлетан, ломан, вратоломан, врато- 
лом, — литица, —- амбис, бездан, 
бездна, понор, — | 

6) висораван, височина, зараван, 
зараванак, затаванак. 

% 

2001. — шума (1688), — прашу- 

ма, —- густ, чест, — грм, жбун, 

џбун, жбуње, шевар, шеварје, ши- 

праг, шипражје, —- шиб, шибље, 

шибљак, — 

а) савана, — степа, — тундра, — 

пустара, пустиња, пустош, пусто- 

шан, — оаза. 
х 

2002. — пут, друм, цеста, мада, 

— ићи, водити, — клинчаник, кол- 

ски пут, коловоз, — серпентина, 

подлога, горњи застор, — путања, 

стаза, ногоступ, — стрампутица, — 

преки пут, пречац, пречица, — кр- 

чаник, утреник, трвеник, — старе- 

ник, старопутине, —  беспутица, 

беспутан, беспутност, беспуће, — 

пртина, прт, пртити, —  целац 

(2008г), — путар, — 

а) раскрсница, раскршће, распу- 

тица, распуће, — окука, завојица, 

савитак, савијутак, — кажипут, пу- 

токаз, — напутити, упутити, — 

о) крчити, прокрчити, просећи, 

— насути, насипати, насип, — утр- 
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» 

ти, утрвен, — џомбовит, џомба, — 

јендек, јарак, јалак, прокоп, про- 

сек, претека, пропуст, —  тавник, 

тунел, (подвожњак 2003а), — 

в) саобраћај (1706), — пролазан, 

непролазан, проходан, непроходан, 

— приступачан, приступачност, не- 

приступан, неприступачан, непри- 

ступност, — забачен, забит. 

>» 

2008. — мост, ћуприја, мостовнии, 

— мостобран, — мостарина, — пре- 

мостити, — око, — распон, — 

а) подвожњак, — надвожњак. 

»% 

2004. — насеље, (населити се 

595а), место, местанце, месни, ме- 

штанин, — 

а) село, сеоски, сеоце, заселак, 

селиште, — сељак, сељачки, сеља- 

нин, сељанка, сељакиња, паор, па- 

орка, паорски, —- ушорити, ушо- 

рен, — збијен, — разбијен, — ма- 

јур, салаш (1652), — 

6) град, градски, варош, варо- 

шки, — градић, варошица, касаба, 

паланка, паланачки, паланчанин, 

— варошанин, грађанин, варошан- 

ка, грађанка, грађански, грађан- 

ство, суграђанин, — престоница, -— 

велеград, — унутрашњост, — 

в) средиште (центар), —-  пред- 

грађе, заграђе, палилула, — пери- 

ферија, — околина (2005), — 

г) улица, сокак, шор, — сокаче, 

— ћор-сокак, ћор-буџак, угао, 

ћошак, — калдрма (1147), плоч- 

ник (тротоар), — мала, махала, — 
кварт, — булевар, венац, трг, сквер, 

градина, пасаж, (пијаца 1514), — 

д) шеталиште, парк, — дрворед, 

—- ботаничка башта, зоолошка ба- 

шта, — 



ђ) гробље, мирогој гробљански, 
— гроб, гробница, гробни, — над- 
гробни камен, надгробни споменик, 

— крстача, — гробар, — мртвачни- 
ца, — костурница, —- парцела, — 
крематоријум, — 

е) споменик (9036). 

» 

2005. — Земља, земни, Земљин 

шар, свет, светски, —- покрајина, 
покрајински, —- земља, земаљски, 
— област, обласни, — нахија, —- 

територија, атар, —- крај, предео, 

— околина (2004в), околица, око- 

лиш, околни, — 

а) граница (2265а), међа, суме- 

ђа, гранични, погранични, —- гра- 

ничар, — граничити (се), разгра- 

ничити (се), ограничити, ограни- 

чавати, међити, омеђити, међаши- 

ти, омеђашити, размеђити (16566), 

— крајина, крајишник, — троме- 

ђа, — преко, испреко, испрека, — 

6) отаџбина, отачаство, отача- 

ствени, — домовина, домовински, — 

прадомовина, — завичај, завичајан, 

постојбина, родни крај, родна гру- 

да, — родом, — вилает, — тузем- 

ство, туземац, —- домородац, (родо- 

љуб 11906), урођеник, —- земљак, 

земљакиња, (држављанство 1201), 

— иностранство, иноземство, ино- 

земац, туђина. туђин, туђинад, 

стран, странац, туђоземац, туђо- 

земка, туђоземски, међународни, — 

в) становништво, становник, ста- 

новница, житељ, житељка, живаљ, 

— староседелац, (дошљак 595а), 

— насељен, насељеност, многољу- 

дан, —  пренасељен, пренасеље- 

ност, — ненасељен, ненасељеност, 

— пуст, опустети. 

хХ Х 

2006. — метеорологија, метеоро- 

лошки, метеоролог, — клима, под- 
небље, климатски, —- аклиматизо- 
вати се, — тропска, умерена, сре- 
доземна, приморска, умерено-кон- 
тинентална, континентална – (степ- 
ска), поларна клима. 

Х 

2007. — време, —– лепо време, 

благо време, увременити се, — рђа- 

во време, ружно време, невреме, 

непогода, кијамет, — 

а) ведар, ведрина, ведрити се, из- 

ведрити се, разведрити се, прове- 

дрити се, разгалити се, рашчинити 

се, — 

6) облачан, облачити се, наобла- 

чити се, натуштити се, стуштити се, 

насуморити се, суморан, суморност, 

мутан, тмора, потмуран, —-  натму- 

рити се, — туробан, — паведрина, 

— облак, — магла, маглуштина, 

тама, измаглица, маглити се, зама- 

глити се. 
% 

2008. — атмосферски талог, пада- 

вина, оборина, —-  падати, пасти, 

нападати, напасти, — 

а) киша, дажд, кишан, кишовит, 

даждив, — окишати се, окишити се, 

раскишати се, — даждети, —- сипи- 

ти, ромињати, промицати, ударити, 

— провалити се, пљуштати, пљу- 

снути, — поросити, — росуља, по- 

росица, — пљусак, провала, буји- 

ца, — покиснути, окиснути, кисну- 

ти, накиснути, накисивати, проки- 

снути, прокишњавати, — кишница, 

даждевица, капница, кишомер, — 

суша, сушан, сув, суховица, — до- 

дола, —— дуга, — 
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6) роса, росан, росити, оросити 

се, уросити, изросити, —- иње, — 

слана, — попасти, — 

в) град, туча, крупа, —-  циган- 

чићи, бабини козлићи, бабини уко- 

ви, — пасти, ударити, — 

г) снег, снежан, снегопадан, 

уснежица, лапавица, алаужа, ро- 

динци и ластинци, — вејавица, ме- 

ћава, салауковина, ћорава Анђели- 

ја, — промицати, трунити, вејати, 

провејавати, завејати, замести, сме- 

сти, — смет, намет, — целац (2002), 

снежаник, површица, — пахуљица, 

— грудва, — снежаница, —- југов, 

копан, копнети, окопнети, кравити 

се (1894), — сушац. 

» 

2009. — топло време, — врућина, 

жега, пригревица, припека, омара, 

оморина, спарина, спаран, запара, 
запаран, —- отоплити се, отоплети, 

припећи (19896), —- тоња, пламе- 

њача, маћа. 
% 

2010. — хладно време, хладноћа, 

хладан, —- свеж, свежина, —  о- 

штар, оштрина, —  захладнети, о- 

хладнети, студен, студ, студети, — 

зима, мраз, мразовит, цича, смрзао, 

— голомразица, сувомразица, — 

поледица, клизавица, поледити се, 

помрзнути се, леденица. 

2011. — ветар, ветровит, ветро- 
метина, — вихор, поветарац, лахор, 

ћух, — олуја, вртуна, оркан, ура- 
ган, — дувати, дунути, пухати, пух- 

нути, пирити, пирнути, — пирка- 

ти, ћарлијати, — хујати, — бесне- 

ти, — фијукати, звиждати, —- ве- 

троказ, ветруља (1990г), — 

а) стални ветар, —- пасат, анти- 

пасат, — периодичан ветар, сезон- 
ски ветар, — монсун, — дневни 

ветар, дневник, — ноћник, —- ло- 

кални ветар, — север, северац, — 
источник, устока, кошава, — југ, 

јужан, југов, јужина, југовина, то- 

плик, — горњак, — бура, грахов- 

киња, буран, — вардарац, —-  ми- 

страл, — фен, — 

6) тишина, маина, — стишати се, 

утишати се, утолити, —- | затишје, 

— заветрина, заклонит, — 

в) промаха, промаја, промајан. 
% 

2912. — гром, грмети, загрмети, 

грмљавина, тресак, —- муња, све- 

тлица, — стрела, стрелица, —- се- 

вати, севање, (громобран 19143). 
хЏ 

2013. — земљотрес, трешња, трус, 
потрес, —  урвински, вулкански, 
тектонски трус, — ударни, таласа- 
сти трус, — центар труса, епицен- 
тар, трусна периода, трусна област, 
— сеизмограф, сеизмограм. 

БОТАНИКА 

2014. — ботаника, ботанички, бо- 

таничар, —- биљар, —- биљни свет 

(флора), биљно царство, биље, 
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биљка, биљни, билина, 

рашће, прорашће, — 
а) расти, израсти, обрасти, зара- 

растиње, 



сти, срасти (се), прирасти, прира- 

стати, ђикати, ижђикати, — разви- 
ти (се), развијати (се), развиће, 

— закржљати (21136), —  увенути 

(учманути), увенуо (учмао), вену- 

ти, свенути, спарити, спарушити, 

—- изврћи се, изметнути се, дегене- 
рација (2132в), — осушити се, уги- 

нути, — успевати, гајити, негова:- 

ти, — расадник, ботаничка башта, 

— летње растење биљке, зимско по- 
чивање, —- једногодишња биљка, 

двогодишња, вишегодишња, дуго- 

вечна биљка, (зелен 18436). 
КУ 

2015. — биљни орган, организам, 

а) корен, пустити корен, — ко- 
ренова капа (накоренак), главни 
корен, бочни корени, жила, жили- 
ца, жилење корена, жиласт, зажи- 

лити, ожилавети, —- коренове дла- 

ке, длаке сисачице, биљни сок, со- 

чан, млечни сок, млечан, (смола 

1972), — кончаст корен, гранат ко- 
рен, жиличаст корен, — задебљали 

корен, репаст, вретенаст, грудаст, 

—- адвентивни (приновљени) ко- 

рен, укоренити се, укорењивање, 

изводница, садница, сађеница, рез- 

ница (пелцер), —- положница, ра- 

стићити се, разгранати се, — ваз- 

душни корен, — искоренити. 
СУ 

2016. — стабло, —- чланак, ко- 

ленце, чвор, врж, кврга, чворнат, 

чворновит, вржновит, — гранање 

стабла, гранати се, грана (23288), 

грање, гранат, негранато (просто) 

стабло, гранато стабло, круна, — 

крошњаст, танковрх, стуб, ступ, — 

скресати, окресати, смуждити, — 

адвентивно стабло, адвентивна 

(приновљена) грана, изданак, мла- 

дица, младик, живић, прорашљи- 

ка, — голо стабло, глатко стабло, 

— израстао, трн, драча, бодља, тр- 

новит, бодљикав, жара, длака, чеки- 

ња, маље, маљав, — дрвено стабло, 

дебло, —- пањ (хреб), чапур, че- 

пур, — дупља, — дрво (грм), др- 
веће, — дрворед (2004дД), — шума 

(2001), шиб, шибље, шибљак (ши- 

кар) - == 
а) кора (луб), лила, (плута 

16896), —- лика, —- мезгра, проме- 

зграти, — бакуља (бељ, бељик), 

једрац (срчика), — срце (срж), 
сржни зраци, — годишњи прстен, 

ПОД = 
6) зељасто стабло, стабиљка, ба- 

дрљица, бадрљика, зељаста биљка, 

зеље, — струк, бокор, бокораст, бо- 

корити се, разбокорити се, убоко- 

рити се, — надземно стабло, пузе- 

ће стабло, —- пузавица, —- увојно 

стабло, рашљика, стржаја, вршика, 

—- подземно стабло, ризом (пода- 

нак), гомоља, кртола (грудасто 

подземно стабло), каћуница, луко- 

вица, — 

в) садити, посадити (1687), сад, 

пресадити, пресада, расадити, ра- 

сад, расада, усадити, — примити се, 

примати се, — калемити, калемље- 

ње, калем, оплемењивање (168Та) 

— дивљака, дивљи. 

Х 

92017. — лист, перо, лишће, лисје, 

— листати, излистати, олистати, 

пролистати, улистати, лиснат, шум- 

нат, брснат, озеленети, — суховрх, 

— трепетати, — лиска, петељка, 

трепељка, лисни рукавац, зали- 

стак, приперак, усмина, пазух ли- 

ста, лисни пупољак, чено, чесно, 

пазушни пупољак, темени (заврш- 
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ни) пупољак, напупити, пупити, 

брст, зимски пупољак, љуспа, -— 

лице лиске, наличје, —- лисни нер- 

ви, главни нерв, бочни нерви, нер- 

ватура листа, — паралелни, пера- 

сти, лепезасти (прстасти) нерви, — 

лисне бодље, чекиње, жаре, квржи- 

це, длаке, —- потпун лист, седећи, 

прорастао лист, штитаст лист, — 

прост лист, тракаст, копљаст, кли- 

наст, стреласт, лопатаст, јајаст, об- 

јајаст, дугуљаст, срцаст, бубрежаст, 

—- сложен лист, парно пераст, не- 

парно пераст, двојно пераст, пр- 

стаст, тролист, распоред лишћа, 

усамљен лист, пршљенасто лишће, 

наспрамно лишће, лисни мозаик, 

— транспирација листа, испушта- 

ње водене паре, — хлорофил (биљ- 

но зеленило), хлорофилна асими- 

лација, хлорофилна зрнца, —-  ди- 

сање биљке, — биљна ћелија, ће- 

лица, ћелични, ћелично једро, ће- 

лично ткиво, ћелична опна, хисто- 

логија, — опадање листа, опасти, 

опадати, листопадна биљка, — шу- 

шањ, шушкор, — зимзелена биљ- 

ка, зимзелено лишће, зимзелен, — 

брстити (1696дД). 

% 

2018. — цвет, цвеће, цветати, 

цветање, процветати, уцватити, рас- 

цветати се, прецветати, бехар, — 

кита (букет), — венац, вити, 

извити, — цветни пупољак, пупити, 

пупчити, пупљење, пупчење, — 

а) потпун цвет, —– непотпун цвет, 

двосполан, једносполан, мушки 

цвет, женски цвет, —  једнодома 

биљка, дводома биљка, мушка биљ- 

ка, женска биљка, — 

6) цветна дршка (петељка), цвет- 

на ложа, чашица, чашични листи- 
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ћи, перигон, једноперна чашица, 

многоперна чашица, —  круница, 

крунични листићи, једноперна кру- 

ница, многоперна круница, звезда- 

ста, зракаста, симетрична круница, 

— апетале (бескруничне) (2022), 

плева, плевица, оска, осје, — 

в) прашник, прашников конац, 

прашница (прашна кесица), седећа 

прашница, цветни прах (полен), — 

опрашавати (се), опрашавање, са- 

моопрашавање, оплођење, опло- 

дити, оплођавати, — 

г) тучак, жиг, стубић, плодник, 

једноок, многоок плодник, окце, се- 

меник (плацента), семени пупољак, 

— медник (нектарија), нектар, — 

д) цваст, прицветак (приперак), 

усамљен цвет, вретено цвасти, — 

гроздаста цваст, грозд, — клас, кла- 

сје, влат, влаће, класати, искласа- 

ти, влатати, класат, класак, влатак, 

реса, маца, клип, —— гроња, — штит 

(амрел), — главица, —  рачваста 

цваст, рачвица, оствица, увојак, — 

„шишарка, шишарица. 

2019. — плод, плодан, плодоно- 

сан, род, родан, безродан, родити, 

рађати, уродити, преродити (се), 

понети, прудити, — заметак, замет- 

нути (се), заметати се, — срасли- 

ца, — увелак, — меснат, месо, со- 

чан, сок, воденаст, брашнаст, — 

кожица, пепељак, машак, — 

а) коштуница, (рогач 20202), ко- 

штуњав, коштица, шпица, језгра, 

— бобица, — скупни (здружени) 

плод, — сушни плод, крупа, ахе- 

нија, орашица, самар (20203), двој- 

на ахемија, — мешак, махуна, љу- 

ска, чахура, чаура, — 



6) семе, семенка, семењача, семе- 

на кошуљица, — усеменити се, се- 

мењак, извода, преранак, — изве- 

сти, изводити из семена, — сејати 

(1665), расејавање, перница, само- 

ник, самораст, — зрно, зрнце, зр- 

невље, озрнити се, узрнити се, — 

зобати, — клица, пупак, — клија- 

ти, клицати, исклијати, прорасти, 

проклијати, — набубрити, — ница- 

ти, никнути, нићи, изницати, изни- 

ћи, изникнути, проницати, пронићи, 

понићи, — котиледон, коренак, пер- 

це (пупољчић), поткотил (потко- 

тилно стабло), наткотил, беланце, 

— биљке једнокотилке (2023), дво- 

котилке (2020), — 

в) зрети, сазрети, сазревати, у- 

зрети, дозрети, зрео, зрелост, незрео, 

недозрео, зелен, доспети, доспео, 

приспети, зарудети, рудети, наје- 

драти, — презрео, презрети, кувео, 

— рани, — коло, — устајати се, у- 

гњилети, гњилети, гњио. 

% 

2020. — систематика (2020-2025), 

— коло цветница, семенице (фане- 

рогаме), —- класа дикотила, дико- 

тилке, — раздео хорипетала, — 

а) фамилија жабљака, жабљак, 

љутић, ливадски љутић, ледињак, 

бела бреберина, жута бреберина, 

крстати копитњак, гороцвет, саса, 

павит, витина, кукурек, копитац, 

божур, жаворњак, једич, кандил- 

ка, — 

6) фамилија мака, турчинак, бул- 

ка, —- питоми (баштенски) мак, а- 
фион, шарлаган, — руса (росопас), 

— фамилија ловорика, ловорика, 

лаворика, ловор, лавор, — цимет- 

њак, камфорово дрво, — 

13, Систематски речник 

в) фамилија крсташица, —- дево- 

јачка трава (тарчужак), — купус, 

купусиште, —- главица, главичати 
се, оглавичати се, — кељ, карфиол, 
келераба, бела репа, ротква, рот- 

квица, рен, слачица, шебој, сач, 

сињ, — чивит, — 

г) фамилија каранфила, каран- 
фил, мишјакиња, кукољ, — 

д) фамилија ружа, трешња, ви- 

шња, мараска, шљива, рогач, (пе- 

пељак 2019), црни трн (трњина), 

бадем, бресква, кајсија, јабука, кру- 

шка, — дуња, гуња, — мушмула, 

оскоруша, глог, — дивља ружа, ши- 

пак, — питома ружа, јагода, мали- 
на, купина, стежа, — 

ђ) фамилија рибизла, 

огрозд, — 

е) фамилија лептирастих биља- 
ка, махунарке, грашак, грашка, ба- 

грем, — пасуљ, грах, жути треш- 

њар, чучавац, боранија, буранија, 

боб, — сочиво, леће, — детелина, 

луцерка, грахорица, — рогач, рок- 

чић, рошчић, зановет, — фамилија 

мограња, мограњ, нар (шипак), — 

ж) фамилија лана, лан, (олај 

1966), — фамилија, рутацеа, — ли- 

мун, наранча, неранџа, поморанџа, 

мандарина, — 
3) фамилија јавора, јавор, самар, 

— млеч, клен, маклен, жешља, 

жест, жестика, —- фамилија руја, 

руј, Кра 

и) фамилија винове лозе, вино- 

ва лоза, грожђе, грозд (2018Д), е- 

вењка, — гиџа, чокот, чокоће, — 

дивља лоза, вињага, — 

ј) фамилија липа, липа, бела ли- 
па, — 

к) фамилија слеза, бели слез, цр- 

ни слез, — памук, вата (1682), — 

рибизла, 
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л) фамилија љубичица, љубичи- 

ца, љубица, дан и ноћ (сироти- 

ај == 
љ) фамилија штитоноша, — мр- 

ква, шаргарепа, — першун, пастр- 

нак (пашканат), целер, мирођија, 

морач (коморач), ким, анис, вели- 

ка кукута, мала кукута, —- мило- 
дух, селен, — фамилија бршљана, 
бршљан, — 

м) фамилија дрена, дрен, дрењи- 

на, дренковица. 
хХ 

2021. — раздео гамопетала, — 

а) фамилија јаглика, јаглика, ја- 
горчевина, скрж (цикламен), — 

6) фамилија вреска, вресови, 

вресак, црника, ружица, боровни- 

ца, брусница, магиња, — 

в) фамилија маслина, маслина, 

маслинов, — јоргован, — јасен, бе- 

ли јасен, црни јасен, —- мана, ка- 

лина (мечковац), коморика, јасмин, 

г) фамилија помоћница, —- кром- 

пир, кромпириште, кртола, окце, — 

црвени патлиџан, модри (плави) 

патлиџан, буника (зубна трава), 

дуван, паприка, велебиље, татула, 

помоћница, разводник (пасквица), 

д) фамилија уснатица, ливадска, 

жалфија (сијеруша), мртва копри- 

ва, кадуља (лековита жалфија), 

рузмарин, босиљак, изоп, матичњак, 

нана, метвица, мајкина душица, ла- 

вендула (деспик), мајоран, — 

5) фамилија линцуре, линцура 

(владисавка, равен, генцијана), ки- 

чица, сириштара, — фамилија бро- 

ћа, броћ, лазаркиња, ивањско цве- 

ће, кининско дрво, кафа, — 

е) фамилија зова, зова. (базга), 

орлови нокти, — фамилија одоље- 

на, одољен, — 
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ж) фамилија дивизме, дивизма, 

3) фамилија зевалице, ланилист, 

и) фамилија тикава, тиква, бун- 

дева, дулек, шућур, врежа, — кра- 

ставац, дебелица (дебелотиква), — 

бостан, диња, лубеница, — 

ј) фамилија звонца, звонце, — 

к) фамилија главочике (компо- 
зите), невен, георгина, хризантема, 

сунцокрет, красуљак, титрица (ка- 

момила), хајдучка трава (спориш), 

подбел, смиље, туровет, оман, ру- 

нолист, слатка репа (топинамбур), 

бухач, различак, стричак, чкаљ, па- 

ламида, осјак, пелен, чичак, арти- 

шока, маслачак, салата, лоћика, 

водопија (женетрга, цигура). 

х 

2022. — раздео агпетала, — 

а) фамилија реснатица, храст, 

грм, дуб, лужњак, жир, жирка (же- 

луд), капица (купула) жирке, цер, 
белохраст, граница, чесвина, плут- 

њак, прнар, — буква, буков, пито- 

ми кестен (коштан, костањ), див- 

љи кестен, — леска, лешник, — 

бреза, јова, бели граб, црни граб, 

—- орах, ораховина, — коштуњав, 

— врба, бела врба, жалосна врба 

(јадика), ракита, топола, бела то- 

пола, црна топола, јасика, јаблан, 

6) фамилија коприва, коприва 

(жара), жарити, ожарити, — хмељ, 

— конопља, белојка, црнојка, те- 

жина, кудеља, — дуд, бели дуд, 

црни дуд (шпам-дуд), дудовица, — 
смоква, брест, бели брест, црни 

брест, — 

в) фамилија хељде, хељда, ки- 

сељак, зеље, коњско зеље (шта- 

ваљ), срчаница, — фамилија име- 

ле, имела, — фамилија шимшира, 
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шимшир, — фамилија 

млечика, крља, рицинус. 

Х 

млечике, 

2023. — класа монокотилки, — 

а) фамилија крина, бели крин, 

љиљан, лала, зумбул, мразовац 

(вочак), никсица (процепак), пре- 

сличица, вранин лук, — црни лук, 

маковац, погачар, арпаџик, — лу- 

ковина, — бели лук, влашац, прас 

(празилук, пор), — главица, — 
ђурђевак, петров крст (вранино о- 
ко), зализ (покосница), шпаргла, 

царска круна, тетивика, кострика, 

6) фамилија зеленкаде, зеленка- 

да (нарцис), суноврат, жути суно- 

врат, висибаба, — 

ве) фамилија перуника, перуника, 

шафран (крокус), сабљичица, — 

г) фамилија каћуна, каћун (са- 

леп), ванила, — 

д) фамилија палме, палма, урма, 

кокосова палма, саго-палма, — 

ђ) фамилија трава, трава, — трав- 

њак, (отава 1676, сено 1678), — 

житарице, жито (1839г), — стрмно, 

стрно жито, јаро жито, озимо жи- 

то, —— пшеница, јара пшеница, пше- 

ничиште, — јарица, озимица, — о- 

вас, 306, — раж, — јечам, — куку- 

руз, — клип, клипати, осећи, тулу- 

зина, комушина, кочањ, окомак, ку- 

курузовина, шаша, свила, — куку- 
рузиште, — просо, —  уродица 

(16676), кукољ, — жижљив, — пи- 

ринач (ориз), — шећерна трска, 

— бамбусова трска, —- врат. 

13" 

2024. — класа гимносперми, — 

четинари, четина, — бор, бели бор, 

црни бор, — пинија, муника, моли- 

ка, смрча, — јела, чам, чамовина, 

— ариш, аришевина, клека (вења, 

боровица), — чемпрес (кипарис), 

тиса, туја, мамутово дрво (секвоја). 

2025. — коло нецветница (бес- 

цветница, криптогама), — 

а) раздео папрата, папрат, — 

спора, спорангија, проталија, ар- 

хегонија, антеридија, — слатка, па- 

прат, навала, јеленак, госпина ко- 

са, бујад, раставић (коњски реп), 

пречица, — 

6) раздео маховина, — 

ма, спорогон, — 

на, хепатица, 

Пј– 
в) раздео талофита, —- алге (0- 

креци, ресине), окречина, жабо- 
кречина, зелена алга, мрка алга, 
црвена алга, фукус, саргасум, ла- 
минарија, —- гљиве, сапрофит, — 

паразит, готован, —- рудњача, ми- 
целија, печурка, шешир гљиве, смр- 
чак, плесан (буђ), плеснив, плесни- 

вети, поплеснивети, уплеснивити се, 
буђати, буђавети, побуђати, хлебна 

плесан, пламењача, пероноспора, 
гарка, кукурузна губа, главница, 
квасац, пиварски квасац, вински 
квасац, бактерије (2142), бацил, —— 

лишај, симбиоза, кораст лишај, ли- 

снат лишај, жбунаст лишај, жути 

лишај. 

протоне- 

лисната махови- 

(нелисната махови- 
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2026. — зоологија, зоолошки, 30- 

олог, — животињско царство, жи- 

вотињски свет, фауна, — 

а) животиња, животињски, жи- 

винче, скот, скоче, скотски, — 30- 

олошка башта, зверињак, — 

6) организам, орган, — кожа, де- 

белокожац, — крзно, — длака, 

длакав, длакавити се, маље, ма- 

љав, вуна, вунат, вунска маст, руно 

(1695г), реха, рехав, —- лињати се, 

олињати се, — рог, рожник, рогат, 

једнорог, дворог, — | парожак, — 

шут, — шапа, чапак, канџа, — реп, 

репат, кичица, (махати 639), — 

кус, — њушка, губица (2093а), ки- 

ша, ћуша, рило, рилица, — гротло, 

— утроба, виталац, опорњак, — 

в) хранити се, храна, — биљоје- 

дац (биљождер), бубоједац (бу- 
бождер), месоједац (месождер), — 

острвити се, — сваштоједац, — пи- 

ти, локати, — измет, балега, поган, 

балегати, торити, брабоњак, брабо- 

њати, — фушкија, — 

г) спол (пол), — мужјак, жен- 

ка, — маторац, маторка, млуданац, 

младунче, годишњак, — расплођа- 

вање, расплод, приплод, оплодити, 

оплођење, —- парење, парити се, 

спарити се, гонити се (терати се), 

пуздра, —- зачети, заметати, заме- 

так, зачедак, легло, —  окотити 

(се), котити (се), закотити се, нако- 

тити се, залећи се, —— скотна, накот, 

кот, — 

д) њушити, оњушити, прињуши- 

ти, нањушити, њушкати, — чешати 

се, рњати се, —- рикати, рикнути, 

196 

рукати, рукнути, урлати, заурлати, 
урликати, — 

ђ) дивља животиња, диваљ, по- 

дивљати, дивљач, — звер, зверка, 

звере, звериње, —- легало (лежај, 

ложа), јазбина, — гнездо, — вити, 

свити гнездо, — 

е) домаћа с(питома) животиња, 

—- питом, питомост, припитомити 

(се), (марва 1690), — гајити, не- 

говати, подизати, подићи, одгојити, 

одгајивач, узгојити, патити (се), 

запатити, запат, напатити, њивити, 

—  селекционирати, пореклописне 

књиге, — хранити, ухранити, пот- 

хранити, товити, утовити, товљач 

(1700е), гојити, угојити, — мрле- 

дина, црканица, — крмити, прекр- 

мити, крма, пића, сеча, мести, за- 

мести, мећа, травити, кљукати, по- 

ложити, полагати, метати, метнути, 

намирити, средити, зобати, позоба- 

ти, зобити, — солило, улизак, мр- 

сити, — појити, напојити, напајати, 

појило, напој, појиште, водопој, — 

тимарити, — шкопити, ушкопити, 

штројити, уштројити, кастрирати, — 

штитовит, — ујаловити, јаловити, 

изјаловити се, јалова, —- изродити 

се, изрод, изврћи се, изметнути се, 

— сој, фела, пасма, пасмина, — 

— укрштати, укрштање, — 

ж) угинути, липсати крепати, 

цркнути, црћи, —  стрвина, стрв, 

мрцина, цркотина, — острвити се. 

~ 

» ~ 

2027. — систематика, коло кич- 

мењака, кичмењак, — костур (ске- 



лет), кост, коштан, хрскавица, хр- 

скавичав, кичма (2097а), — 

а) разред сисара, — сисати, сиса, 

виме, набризгати, (мусти 1692а), 

— одлучити, лучити, — 

6) ред мајмуна, —- мајмун, шим- 

панзо, орангутан, горила, заморац, 

магот, дрекавац, —- полумајмуни. 

ка 

2028. — ред зверова, —- кутњаци 

раскидачи, — канџе, — 

а) племе мачака, —- домаћа мач- 

ка, мачји, мачији, маца, цица, — 

мачак, мачор, — маче, — ловица, 

— омацити (се), мацити (се), смац- 

на, сумацна, —- маукати, маукну- 

ти, маук, кврчати, прести, — дивља, 

мачка, рис, — тигар, тигрица, — 

лав, лавица, лављи, — 

6) племе хијена, —- пругаста хи- 
јена, пегава хијена, — 

в) племе паса, —– домаћи пас, 

псето, пашче, пашчад, кер, вашка, 

огар, — пасји, псећи, — кучак, — 

кучка, куја, керуша, — куче, ште- 

не, — псина, џукела, џукац, кала- 

штура, — гаров, зељов, шаров, ли- 

сов, рундов, кусов, — хрт, самсов, 

препеличар, птичар, вижле, вижао, 

вижлица, пудла, —- штенити (се), 

оштенити (се), штењење, скотна, 

суштена, — куцати се, кучница, — 

лајати, ланути, залајати, лавеж, ре- 

жати, кевтати, штектати, шкамута- 

ти, — хлапити, —  хлаптати, — 

пујдати, напујдати, пујкати, натут- 

кати, туткати, тутнути, напустити, 

дршкати, —- шибе, —  (трушница 

1839 д), — ланац, литар, — штена- 

ра, кочина, — вук (курјак), вучји 

(курјачији), вучица (курјачица), 
вучић (курјачић), вучина  (курја- 

чина), завијати, завијање, —  ча- 

гаљ (шакал), — лисица, лија, ли- 

сац, лисичина, орепина, црна, лиси- 

ца, плава (сребрнаста) лисица, — 

г) племе куна, —- обична куна, 

куна златка, самур, самуровина, — 

твор, ласица, видра, — јазавац, 

јазбина, — 

д) племе медведа, — медвед (меч- 

ка), медведица, медвеђи, медведи- 

на, — мумлати, — брњица, — мрки 

медвед, бели медвед. 

>» 

2029. — ред перајара, — фока, 

морски коњ, морж. 

+ 

2030. — ред китова, —- плочани 
китови, зубани китови, —- плавка- 

сти кит, рибља кост, — гренланд- 

ски кит, дупин (делфин), нарвал, 

главата, уљарка. 
» 

2031. — ред љиљака, — слепи 

миш (шишмиш), дугоухи љиљак, 

вечерњи љиљак, потковичар, ка- 

лонг, вампир. 
%Х 

2032. — ред бубоједаца, —- крти- 

ца, — кртичњак, комора кртичња- 

ка, — јеж, бодља. 
~ 

2033. — ред глодара, — зуби 

глодњаци, паглодњаци, — вевери- 
ца, пухаћ (пух), текуница, мрмот, 

дабар, хрчак, пацов, мрки пацов, 
пацов селац, — кућни миш, миши- 

ца, мишић, мишјак, — пољска во- 

лухарица, — зец, зечица, зечић, 

зечји, зечевина. (зечина), —-  алп- 

ски зец, зец кунић (кунац), пито- 

ми зец. 

х 
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2034. — ред сурлаша, сурла, — 

азиски слон, афрички слон, — 

слонова кост, — мамут. 

Х 

2085. — ред такопрстих папкара, 

а) подред такопрстих непрежива“ 

ра, — папак, папоњак, — дивља 

свиња, (чекиња 1700г, сваштоје- 

дац 2026в), — питома свиња (1700), 

— шумадиска раса, монголица, бу- 

ђеновачка раса, туропољска раса, 

— свињска тракуља, трихина, 6о- 

бица, — водени коњ. 

ж 

2036. — подред преживара, — 

а) племе шупљорогих прежива- 

ра, — преживати, бураг (шкембе), 

капура, листавац, сириште, — го- 

вече, (1694), —  махрамица, под- 

вратник, говеђа тракуља, — биво, 

— овца (1695), меринска раса, се- 

ничка, кривовирска овца, —- коза 

(1696), — вечати, вечање, векета- 

ти, векетање, — ангорска коза, ка- 

шмирска коза, санска коза, — ди- 

вокоза, — антилопа, газела, — 

6) племе јелена, — јелен, кошу- 

та, северни јелен, ирвас, —- срна, 

срндаћ, срнче, лане, ланад, — 

в) племе жирафа, жирафа, — 

г) племе камила, — камила (де- 

ва), једногрба камила, двогрба ка- 

мила, — грба, — лама. 

~ 

2037. — ред лијопрстих папкара, 

копито, копита, — 

а) племе коња, коњ (1697), гри- 

ва, гребен, сапи, — сакагија, — а- 

рапски сој, енглески сој, —-  пуно- 

крван, полукрван, — магарац 

(1699), мазга, зебра. — 
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6) племе носорога, индиски носо- 

рог, афрички носорог, — 
в) племе тапира, амерички тапир, 

индиски тапир. 

2038. — ред крезубица, — мрао- 
једац, оклопник, тропрсти лењивад. 

>» 

2039. — ред торбара, — кенгур, 

— опосум. 
» 

2940. — ред кљунара, — кљунар, 
мравињи јеж. 

»% 

2041. — разред птица, —- птица, 

птичји, птић, — перје, пернат, пе- 

ро, перушка, бадрљица, заставица, 

чија, покривна пера, контурна пе- 

ра, полетна пера, крмила, — голу- 

ждрав, голушав, — крило, —  ми- 

тарење, митарити се (перуљати се), 
(очерупати 680), чешљати, чијати, 

очијати, — паперје, — кљун, кљу- 

вати, прокљувати, кљуцати, — пи- 

сак, — тртична жлезда, — бубад, 

—- клоака, —- јаје, излећи (се), 

(1702д), — жмурњача, — гнездо, 

гнездити се, нагнездити се, угнез- 

дити се, улећи се, — летети, поле- 

тарац, — јато, јатомице, — птица, 

селица, птица станарица, — цврку- 

тати, цвркут. 
~ 

2042. — ред грабљивица, — 

а) дневне грабљивице, —- покљу- 

ница, — мишар, соко, соколица, си- 

ви соко, соко кликтавац, јастреб 

кокошар, кобац, — орао, орлић, ор- 
лушина, — сури орао (крсташ), 

крагуј, лешинар, кондор, брадан, 

белоглави суп, — 

6) ноћне грабљивице, — 

дремавица, буљина — (јејина, 

сова. 
еја), 



у" А 

— совуљага хуктача, ушке, — ћук 

(ушара), ћукати. 

% 

2043. — ред пузачица, — детао 

(детлић), тотркати, —- црна жуна, 

(жуња), зелена жуна, кукавица, — 

папагај, сиви папагај, амазонски 

папагај, ара-папагај. 

»% 

2044. — ред викачица, — црна 

пишталица, легањ мрачњак, пупа- 
вац, колибри. 

» 

2045. — ред певачица, — врабац, 

врапчији, врабац покућар, пољски 

врабац, —- зеба, чешљигар, кана- 

ринка, стрнадица жутовољка, пољ- 

ска шева, ћубаста шева, —-  ласта, 

ластавица, чађава ласта, белогрла, 

ласта, чађава брегуница, — славуј, 

црвендаћ, бела пастирица (говедар- 

ка, плиска), царић, црни кос, дро- 

зак бриновац (дрозд), руси свра- 

чак, сеница, плаветна сеница, бар- 

ска сеница, ћубаста сеница, плави 

бргљез, чворак брљавац, црвенреп- 

ка. (црвенперка), — врана, врана 
гракуша, пепељава врана, гачац, 

чавка, гавран (вран), —  гакати, 

гака, грактати, грактање, —- свра- 

ка, креја (крешталица, сојка), 

златна вуга, рајска птица. 

Ж 

2046. — ред голубова, — гугута- 
ти, гугут, гукати, гука, —-  питоми 
голуб, голубица, голубић, голуп- 

че, — голубињак, голубарник, — 

голуб пећинар, голуб дупљаш, го- 

луб гривњаш, голуб писмоноша, 
драгонски голуб, голуб гушан, го- 

луб ћубан, голуб чигра, гаћасти 

голуб, пољски голуб, голуб пау- 

наш, — грлица, гугутка, (кумрија). 
» 

2047. — ред кока, —  кокош 

(1702), — кобилица, јадац, батак 

(18435), карабатак, — вољка (во- 
ља, гуша), — преджелудник, бу- 

бац (2041), — чепркати, —-  лепр- 

шати се, прпошити се, прпушкати 

се, — бисерка, тетреб, лештарка, 

јаребица, — препелица, пућпури- 

кати, — фазан, паун, — ћурка, ћу- 

ран, ћуре, — каукати. 
Х% 

2948. — ред мочварица, —- рода 

(штрк, лелек), родичад, бела. рода, 

црна рода, —- чапља, пегави бука- 

вац, шумска шљука, шљука коко- 

шица, шључји, —  вивак, ждрал, 

црна лиска, прдавац. 

% 

2049. — ред пловуша, пловна, ко- 

жица, — домаћа патка (пловка), 

патак, плован, паче, пачињак, — 
пачји, пачији, пловчји, пловчији, 

— дивља патка, —- питома гуска, 
гушчји, гушчији, гусак (гусан), 
гушче, шикати, —- тулуска гуска, 

дивља гуска, — гушчар, — лабуд, 
— несит, гем, пеликан, —- галеб, 
·ћубасти гњурац, пингвин. 

Х 

2050. — ред тркачица, — ној, 

нанду. 
» 

2051. — разред гмизаваца, — 

а) ред гуштера, — гуштер, 

штераст, — зелембаћ, слепић, 

мелеон (камелеон), — 

6) ред змија, змија (гуја, аспи- 

да), змиски, змијин, — сплет зми- 

ја, — змијурина, —- змија неотров- 

ру= 

ха- 
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ница, —- смук, водена белоушка, 

блавор, змиски цар, — змија отров- 

ница, — кошуљица (свлак), — па- 

лацати, ујести, ујед, —  сиктати 

(1889е), — шарка, камењарка, по- 

скок, звечарка, наочарка (кобра), 

в) ред корњача, — корњача, леђ- 

ни луб, трбушни луб, — барска 

корњача, грчка корњача, морска 
корњача, — 

г) ред крокодила, нилски кроко- 

дил, алигатор (кајман), гавијал. 
К 4 

2052. — разред водоземаца, — 

а) ред безрепних водоземаца, — 

жаба, жабица, жабац, жабљак, — 

преображавање, пуноглавац, — 

крекетати, крекетуша, звучни ме- 

хур, — зелена жаба, жаба травња- 

ча, гаталинка (времењача), — жа- 

ба краставица (губавица, бабура- 

ча), = 

6) ред репатих водоземаца, — 

даждевњак (дуждевњак), водењак, 

човечја рибица. 
з 

2053. — разред риба, риба, риб- 
љи, рибица, рибан, — крљушт, пе- 

раје, жбица, рибља драча, рибљи 

мехур, — шкрга, шкржна дупља, 

шкржни лук, шкржни поклопац, — 

икра (мрест), икраш, млечац, мре- 
стити се, мрештење, бити се, прпо- 

рити се, — 

а) ред кошљивица (кошљориба), 

— мекоперке, —- шаран, караш, 

златни караш, буцов, црвенпера 

белица, црвеноока белица, укље- 

ва, клен, мрена, бркаш, лињак, 

пастрмка, (пастрвка), младица, 

лосос, штука, сом, харинга, сар- 

дела, сардела-бргљун, сардина, 

јегуља, бакалар, манић, пљоснати- 
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ца, — тврдоперке, — гргеч, смуђ, 

грегорац, — 

6) ред штитоноша, јесетра, кеџи- 

га, — моруна, (х)ајвар, — 

в) ред шиљоглавки, — 

пас, ајкула, шаргин, — 

дрхтуља трновка, — 
г) ред колоуста, —- речна змију- 

љица. 

морски 
каменица, 

% 

2054. — бескичмењаци, —- коло 

зглавкара, — чланак, чланковит, 

чланкаст, глава, груди, задак, — 

пипак, —-  преображавање, лутка, 
гусеница, ларва, — црв, уцрвати 

се, црвати се, уцрвљати се, црвото- 
чина, — 

а) разред кукаца (инсеката), 

кукац, буба, —- ред тврдокрилаца, 

— гундељ, буба злата, рутава буба, 

носорожац, балегар, котрљан, јеле- 

нак, златни трчуљак, трчуљак гусе- 
ничар, пешчара, гњурач, веслач, 

гробар, клишњак, свитац, бабак, 

брашнар, — жижак, жижљив, у- 

жижљивити се, боров жижак, жит- 

ни жижак, лозни жижак, јабучар, 

поткорњак писар, —  стризибуба, 

бухач, купусни бухач, бубамара. 
~ 

2055. — ред правокрилаца, — 

скакавац, скакавац путник, зрика- 
вац, попац, кућни попац, пољски 

попац, ровац, црни жохар (буба- 

шваба), смеђи жохар (руса), ухо- 

лажа. 
>» 

2056. — ред мрежокрилаца, — 
мравињи лав, водени цвет, велико 

вретенце, термит. 
СУ 

2057. — ред опнокрилаца, — пче- 
ла (1703), —  жаока, котаричица, 



четкица, — бумбар, — оса, ос, осица, 

зоља, — стршљен, — мрав, мрав- 

љи, мравињак, руси мрав, — оса, 

потајница, оса гусеничарка, оса, 

шишаруша, ружин бабушкар, ли- 

сни бабушкар, лисна оса, борова, 

оса, трешњина оса, оса дрварица. 

хХ 

2058. — ред двокрилаца, — муха 
(мува), кућна _ муха, (упљувак 

18'5а), њихалица, —- муха пецка- 

ра, муха зујара (зунзара), муха 

златица, муха гнојњача, коњска 
муха, говеђи штркаљ, (штркљати 

се 1694д), угрк, — коњски штркаљ, 

пундрав, —- обад, овчија крпуша, 

—- комарац, комарац маларичар, 

пападачи, —- голубачка мушица, 

буха (бува), бувљи. 

Х 

2059. — ред лептира, крилни пе- 

пељак, — купусар, глоговац, ла- 
стин репак, пауновац, млечикар, 
мртвачка глава, —  свилопреља, 
(свилена буба), мехурак, (1704а), 

— смрекова преља, главоња, преља 
литијашница, јабучни  лептирак, 

мољац, житни мољац. 

х 

2060. — ред риличара, рилица, 

кућна стеница, купинина стеница, 

пољска стеница, водена стеница, 

весларица, газивода, водена скор- 

пија, јасенов цврчак, биљна ваши- 

ца, лозна вашица  (филоксера), 

ружина вашица, крвава вашица, 

смрчина вашица, шљивин црвац, 

— главена, ваш, вашљив, уш, уш- 

љив, гњида, бела ваш, — бискати 

(се). 

2061. — разред стонога, —-  гу- 

јин чешаљ, кућна стрига, велика 

стрига, стрига камењарка. 

х 

2062. — разред паука, —- самар, 
паучна брадавица, предивне цев- 

чице, паукова мрежа, паучина, 

паучинаст, паучљив, (прљав 1875а), 

— кућни паук, паук крсташ, воде- 

ни паук, косац, скорпија (јакреп), 

књижарац, крпељ (крља), шуга- 

рац, сирна гриња, брашнена гри- 

ња. 
ж 

2063. — разред љускара, —-  о- 
клоп, самар, штипаљка, виличне 

ножице, пресвлачење, — речни рак, 
јастог, рарог, рак самац, раковица, 

ракушац, мокрица, водена мокрица, 

мокрица клупчара, циклопсе. 

х 

2064. — коло мекушаца, — љу- 

штура, стопало, — 

а) разред пужева, —- виноград- 

ски пуж, барњак, свитак, живород- 
ни пуж, волак, шумски голаћ. 

хХ 

2065. — разред шкољака, — љу- 
штура, брава, плаштани лист, — 

речна (сликарска) шкољка, барска 

шкољка, морска бисерница, поточ- 

на бисерница, (бисер 1805а), седеф, 

острига, камоточац, вртушчица. 

хХ 

2066. — разред главоножаца, — 

плашт, плаштана пераја, ручица, 

пијавка, — сипа, сепија, — хобот- 

ница. 
Х 

2067. — коло глиста, — црв, уцр- 

вати се, уцрвљати се, — 
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а) разред прстенастих глиста, — 
кишна глиста, глиста глибњача, 
морска гусеница, глиста цевашица, 

— пијавица, пијавка, лекарска пи- 

јавица, коњска, пијавица, — 

6) разред облих глиста, —-  три- 

хина, детиња глиста, бубина, бела, 

глиста, рударска глиста, — 

в) разред пљоснатих глиста, — 

тракуља (пантљичара, ојађелица), 

свињска тракуља, говеђа тракуља, 

широкочлана тракуља, —  овчија 
тракуља, брљ, брљив (2166а), — 

јетрена, тракуља, метиљ. 

~ 

2068. — коло бодљара, — 

а) разред морских звезда, —- ам- 

булакрални _ прибор, — морски 

крин, — 

6) разред јежинаца, —- морски 

јежинац, јежинац камењар, — 

в) разред трпова, —- трп. 
» 

2069. — коло дупљара, —  про- 
бавна дупља, жарна чахурица, — 

а) разред водених полипа и ме- 
дуза, — полипска задруга, — меду- 

за, ушата медуза (морска жара), 

6) разред корала, —- црвени ко- 

рал, двабратакрв, морузга, —-  ка- 
мени корал, коралска задруга, по- 
липар, коралско острво. 

> 

2070. — коло спужва (сунђера), 

— слатководна спужва, обична 

спужва, спужваст, сунђер, сунђе- 

раст. 
% 

2071. — коло праживотиња, — 

протоплазма, језгра, —- парамециј, 

амеба, срдобољна амеба, — пражи- 

вотиње трепљаре, трепље. 

АНТРОПОЛОГИЈА И МЕДИЦИНА 

2072. — антропологија, антропо- 

лошки, — човек (33), човечји, чо- 

вечији, људи, човечанство, људ- 

ство, свет, створ, створење, двоно- 

жац, лице, личност, особа, чељад, 

— бата, — 

а) натчовечан. 

3 

2073. — спол, пол, род, сполни, 

полни, — 

а) мушки, мушкарац, мушкост, 

мушкоћа, мушка глава, мушка 

страна, — 
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6) жена, женска, женскиње, да- 

ма (980а), женица, снаша, женска 

глава, женска страна, женски, 

женскост, — 

в) женскар, женскарош, женар, 
женскоња, женомрзац, — мушкоба- 
на, мушкобанаста, 

% 

2074. — старост, узраст, године 
старости, — вршњак, — одрастао, 
дорастао, поодрасти, _– прирасти, 
зрео, дозрео, дозрети, зрелост, до- 
зрелост, маторац, — недорастао, не- 



дозрео, незрео, малодобан, 

луд, жутокљунац (43), — 
а) стар, остарети, старети, поста- 

зелен, 

рети, престарети, остарити, поста- 
рити, старост дубока старост 

(2294а), матор, оматорети, матори- 

ти, заћи у године, — старолик, — 

средовечан, — 
6) млад, младост, подмладити 

(се), подмлађивати (се), младо- 

лик. 
Х 

2075. — дете, дечји, дечији, дети- 

њи, детињски, деца, дечурлија, де- 
тенце, —- детињство, измалена, — 

нејач, — чедо, невинашце, беба, — 

одојче, сисанче, — новорођен, ново- 

рођенче, (дадиља –1857Та, повој 

1832г, обданиште 1388 в, детињаст 

43, стармали 41). 
~ 

2076. — дечко, дечак, деран, де- 

риште, дерле, дерлад, малишан, 

шипарац, пуша, — балавац, балав- 

че, шмркавац, — 

а) девојчица, девојче, шипарица, 

— балавица. 
С 

2077. — младић, момак, момче, 

јунош, момачки, момчад, момчади- 

ја, момаштво, — младеж, омладина, 
омладак, омладинац, подмладак. 

х 

2078. — девојка, дева, девица, 

девовати, девојаштво, задевојчити 

се, цура, мома, — девојчура, шин- 

дивила, (уседелица 1166а). 
х 

2039. — старац, старина, старке- 
ља, чича, ча, — матори кеша, 

а) старица, баба, бака, бабин, ба- 

кин, бапски, — бабускера, бабети- 

на. 

2080. — људске расе, раса, расни, 

— мелез, — 
а) бела раса, — Аријевци, Семи- 

ти, — Инди, Персијанци, Јевреји, 

Арапи, Сирци, Маври, Грци, — Ро- 

мани, Французи, Талијани, Шпан- 

ци, — Германи, Немци, Енглези, 

Швеђани, Норвежани, Данци, Хо- 

ланђани, — Словени, Руси, Поља- 

ци, Чехословаци, Југословени, Бу- 

гари, Лужички Срби, — 
6) жута (монголска) раса, — Ки- 

нези, Јапанци, Ескими, Турци, Ма- 

ђари, Финци, — 
в) мрка (малајска) раса, — Ма- 

лајци, — 
г) црначка (црна, афричка) ра- 

са, — афрички црнци, Аустрали- 

јанци, Папуанци, — 

д) америчка (црвена) раса, 
Црвенокошци (Индијанци). 

Х 

Х % 

2081. — биологија, биолошки, 

биолог, (живот 1), — 

а) анатомија, телесни састав, а- 

натомски, анатом, —- тело, снага, 

телесни, део тела, — орган, орган- 

ски, организам, —- ткиво, ћелија, 

ћелиска опна, протоплазма, језрго, 

6) стас, — стасит (21138). 

Х 

2082. — глава, главица, — ћупа, 

— двоглав, троглав, — глават, гла- 

воња, — малоглаваст, — чело гла- 

ве, — гологлав (1835а), — безглав 

(2132г), — 

а) лубања, лобања, 

ске кости, чеона, темена, 

(потиљна), слепоочна, 

ситаста кост. 

—- лубањ- 

затиљна 
клинаста, 
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2083. — мозак, мождани, велики 

мозак, мождане полутине, жуљеви- 
то тело, мождане вијуге, мождана 

кора, мождана опна, — 

а) мали мозак, продужена мож- 

дина, леђна мождина, — 

6) живац, нерв, живчани (нерв- 

ни) систем, живчана ћелија, живча- 

но влакно, — симпатички живчани 

прибор. 
»% 

2084. — теме, темени, — поти- 

љак, затиљак, затиљни, — 

а) коса, длака, влас, — – косат, 

космат, коснат, дугокос, пустити 

косу, обрасти, руњав, рутав, орута- 

вети, — чупав, чупа, чуперак, раз- 

барушити (се), разбарушен, — ко- 

стрешити се, накострешити се, -— 

тршав, — куждрав, кудрав, гргу- 

рав (22066), кудравко, — свилокос, 

— црномањаст, црнокос, гарав, га- 

равуша, црнка, плавокос, плав, пла- 

вуша, плавојка, —  риђокос, — 

смеђ, кестенаст, —- сед, просед, се- 

дети, оседети, — ћелав, ћела, ћела- 

вост, ћелавети, оћелавети, ћелавац, 

— опадати, опасти, —- перутати се, 

исперутати се, — перут, — плете- 

ница, кика, курјук, витица, бикуље, 

сплет, пунђа, перчин, пелеш, — 

шишка, (чешљати се 118, власуља, 

18534). 

2085. — лице, лишце, обличје, — 

а) физиономија, израз лица, — 

ведар, разведрити се, озарен, — 

мрачан, намрачити се (96), — мла- 

долик, — 

6) боја лица, — белолик, — црн- 

пураст, црномањаст, (препланути 
19896). 
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2086. — чело, чеона кост –(чео- 
њача), — 

а) слепо око, слепоочна, кост. 
>» 

2087. — око, очни, окат (2121), 

— очна дупља, — сузна кост, — 

очна јабучица, беоњача, рожњача, 

судовњача, дужица, зеница (гледе- 

ће), очно сочиво, — мрежњача, жу- 

та пега, слепа пега, — видни жи- 

вац, скретни живац, предња комо- 

ра, задња комора, очна водица, ста- 

класто тело, — 

а) очни капак, капци (кање), — 

утрунити (се),  крмељ (дрље), 

крмељив (дрљав), крмељати, закр- 

мељити, — трепавица, опахнути, — 

обрва, веђа, —- повије, —  сузна 
жлезда, (суза 92), — 

6) црноок, чарноок, чарноокаст, 

црномањаст, — плавоок, — смеђ, 

— граораст, — бистроок, —  бу- 

љоок, буљоокаст, (вид 2121). 

>» 

2088. — јагодица, јагодична кост, 

а) ралица. 

Х 

2089, — образ, — буцмаст, — 

а) брада, брадица, брадат, обра- 

датити, брадоња, пустити браду, — 
риђобрад, белобрад, — голобрад, — 

зализак, залисци, — 
0) бркови, брк, бркат, обркатити, 

брка, брканлија, — засукати брко- 

ве, — наусница, — белобрк, — ши- 

шобрк, — ћосав, ћоса, безбрк, — 

бркомаз. 
х 

2090. — нос, носат, носоња, — 

носна кост, носна шкољка, — но- 

здрва, — орловски, кукаст, прћаст, 

прћав, шопав, — напрћити, напети, 



— покуњити, скљунити, осмољити 

нос. 
ж 

2091. — ухо, уво, ушни, — ушна 

шкољка, спољашњи ушни канал, 

бубањска опна (бубна опна, бубња- 

ча), ушна маст, бубањска дупља, 

—- слушне кошчице, чекић, нако- 

вањ, стремен, —- обло окно, ушна 

труба, хридица, трем, пуж, ушни 

лабиринт, слушна водица, слушни 

живац, — клемпав, кломпав, чулав 

(ћулав), начуљити (начулити), чу- 

љити (ћулити), — илал. 
х 

2092. — вилица, чељуст, — гор- 

ња вилица, горњовилична кост, — 
доња вилица, — 

а) брада, — 

љак. 
подбрадак, подво- 

» 

2093. — уста, чељусти, — 

а) усна, губица (20266), лабрња, 

уснат, — кривоуст, прћити (се), — 

рња, рњав, — 

6) зинути, обзинути, разјапити 

уста, развалити уста, зијати, —- 

в) купити уста. 
х 

2094. — зуб, зубић, зубни, изби- 

ти зуб (2136), —- секутић, очњак 

(пасјак), кутњак, умњак, млечњак, 

зубни корен, шкрбина, шкрботина, 

зубна дупља, зубна пулпа, круна 

(врат), глеђ, глеђа, — нићи, ница- 

ти, избити, избијати, — крезуб, 7- 

крезубети, безуб, обезубети, 

искезити (се), — клоцати, шкљоца~ 

ти, — шкргутати, шкргут, — 

а) десни, —- пљувачна жлезда, 

подјезична жлезда, доушна жле- 

зда, подвилична жлезда, пљу- 
вачка. 

2095. — језик, језична кост, квр- 

жица, (јаштерица 2149), главича- 

ста квржица, ограђена квржица, — 
плазити, исплазити, (лизати бтба), 

а) непце, предње, средње, меко 

непце, — непчана, кост, — 

6) ждрело, —- ресица, реса. 

с 5 

2096. — врат, вратни, шија, — го- 
ловрат, —  кривоврат, кривошија, 
— грло, грлени, гроце, грлашце, — 
јабучица, Адамова јабучица, јабуч- 

на кост, штитасте хрскавице, грк- 
љан, гласне струне, гласница, — 
гуша, крајник, — гушав, гушавост, 

гуша, огушавети, штитаста жлезда, 
(штитуља), — | 

а) душник (душњак), душнич- 
ки поклопац, душничке цеви, душ- 
нице (бронхије), (плућа 2102), — 

6) једњак. 
Х 

2097. — труп, — 

а) кичма, кичменица, хртеница, 

хртењача, — пршљен, пршљенаст, 
обртањ, вратни пршљенови, грудни, 
слабински, крсни пршљенови (кр- 

сна кост), тртични пршљенови, 

хрбатна, израстао, хрбат, — кичме- 

ни канал, кичмена мождина. 

» 

2098. — груди, прси, прса, груд- 

ни, грудни кош, грудна дупља, ла- 

жичица, — раздрљити (1830г), 

недра, недарца, — 
а) грудна кост (грудњача), 

кључњача, — 
6) дојка, сиса, груди, — 

вица. 

брада- 

% 

2099. — леђа, грбача, грбина, хр- 
бат, — (накркаче 608), — грбити 
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се, погрбити се, — грбав, грба 

(2138в), гура, гурав, огрбавети, о- 

гуравети. 
» 

2100. — раме, рамо, рамени по- 
јас, — плећа, плећи, плеће, плећат, 

— токмак (21138), — лопатица, 

плећка, — 

а) пазухо, пазух. 

Х 

2101. — ребро, ребарце, лажно 

(вито) ребро. 
х 

2102. — плућа, плућни, плућно 

крило, плућна махрамица, поре- 

брица, плућни мехурићи, (душник 

2096а). 
>» 

2103. — срце, срдашце, срчани, 

осрђе, преткоморје, преткомора, ко- 
мора, залисци, — 

а) артерија, плућна артерија, 

аорта, вена, дамар, жила, горња 
шупља вена, доња шупља вена, 
плућне вене, крвни судови (2114). 

Х 

2104. — трбух, трбушни, куље. 
куља, — трбушат, трбоња, куљав, 

пупав, — лабушина, —  голотрб, 

— пупак, пупчани, — 

а) трбушна дупља, — 

(дијафрагма). 

пречага 

х 

2105. — утроба, дроб, — 

а) желудац, стомак, желудачна 

уста, вратарник, залистак, желу- 

дачни сок, желудачна киселина, 

6) црево, — трбушна махрамица, 

— танко црево, дванаесник (два- 

наестопалачно црево), — слузница, 

слузокожа, цревне ресице, цревни 

сок, — слепо црево, црвуљак, — 
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дебело црево, задње црево, чмар, — 
крчати, — 

в) јетра (црна џигерица), утро- 
бица, —- жуч, жучни мехур, — гу- 

штерача, — слезина, — бубрег, 

надбубрежна жлезда, мокраћне цев- 

чице, мокраћовод, мокраћни мехур 

(бешика), мокраћа (2117Та). 

% 

2106. — сполни (полни) органи, 

а) уд, пенис, —— сунетити, — мош- 

не, мошнице, семењак (јаја), — се- 

меновод, — корена жлезда (про- 

стата), — ушкопити, ушкопљеник, 

шкопац, кастрирати, — евнух, — 

6) материца, плодница, јајник. 

Х 

2107. — крста, — слабина, кук, 
(2109а), — бок, бочни, —  струк, 

пас, — задњица, стражњица. 

х 

2108. — горњи удови, руке, рука, 

— оберучке, — десна рука, десни- 

ца, дешњак, — лева рука, левака, 

левица, шувака, — левак, леворук, 

шувак, левакиња, шувакиња, — ду- 

горук, белорук, дворук, —- уганути 

(2138а), — батаљак, батаљица, — 

наручје, — 
а) мишица, мишка, — рамењача, 

надлактица, — 

6) подлактица, лакат, лакатни 

зглоб, лакатна кост, лакатна изра- 

стао, жбица, — 

в) шака, рука, —- шачни корен, 

шачна грана, — длан, подланица, 

— лесица, — прст, палац, кажи- 

прст, средњи (велики) прст, дома- 

ли прет, мали прст, — нокат, — цр- 

но испод нокта, — заноктица, — 

г) песница, стиснути, — 

д) прегршт. 



2109. — доњи удови, ноге, нога, 

ножурда, ножни, — крак, кракат, 
штркљаст, —  двоног, (двоножац 

2072), — кривоног, — 

а) кук (2107), бедрени зглоб, 

зделични (карлични) појас, здели- 

ца (карлица), цревна кост, — пре- 

поњача, препона, препоне, —-  сед- 

њача, — 

6) бут, бутина, бедро, о бедрима, 

— бедрена кост (бедрењача, бутња- 

ча, бутна кост, стегно), — 

в) колено, чашица, — 

г) гњат, — голеница (голен, це- 

ваница), — лишњача, лист, — 

д) чланак, —- стопало, стопаони 

корен, грана стопала (сплет, рис, 

лесица), —- табан, поплат, пета, 

петна кост, петна жила, —-  ножни 

прсти, палац, — 

ђ) хром, храмати, нахрамљива- 

ти, охронути, охромети, шантав, 

ошантавети, егав, бангав, обанга- 

вети, багав, ћопав, ћопа, ћопавко, 

Ћопати, шепав, (штака 562, сакат 

2132г). 
Х 

2110. — кожа, кожни, покожица, 

крзно, пора, —- перут, перутати се, 

перутање, исперутати се, — знојна 

жлезда, (зној 2117в), — осећај до- 

дира, осећајна телашца, (слузоко- 

жа. 21056), — опна, — бора, збрч- 

кати се, — 

а) длака, 

(2084а), — 

6) жуљ, жуљевит, жуљајив, 

брадавица, брадавичав, — младеж, 

бен, — пега, пегав, леће, — рохав, 

оспичав, богињав, мрасав (21434), 

шорав, — црнпураст (20856). 

» 

лојна жлезда, коса 

2111. — кост, костур (скелет), по- 

косница, коштана ћелија, коштана 

маса, срж, коштана маст, —-  кош- 

чат, хрскавица (мршталица), 

хрскавичав, — 

а) зглоб, зглобна, кеса, зглобна 

маст, зглавак, — прегибао, — чла- 

нак, глежањ, — чукаљ, пикаљ, — 

шав, швови, (коштуњав 2113д). 

х 

2112. — мишић (рибић), муску- 
лозан, — месо, меснат, -  мишић- 

на влакна, —- жила, —  пљоснат, 

вретенаст, лепезаст, кружни ми- 

шић, примицач, одмицач, опирач, 

прегибач, — грчење, опружање. 

хХ 

2113. — физиологија, физиоло- 

шки, физиолог, — 

а) напредовати, напредан, — при- 

јати, — 

6) расти, израсти, израстати, на- 

расти, порасти, узрасти, дорасти, 

разрасти се, одрасти, бујати, ђика- 

ти, ижђикати, —- стасати, —-  рас- 

крупнати се, — пораст, раст, расте- 

ње, развијати се, развити се, разви- 

ће, — зарасти, прирасти, срасти се, 

урасти, — закржљати, закржљаве- 

ти, кржљавети, кржљав, закушља- 

ти, закушљавети, — 

в) раст, узраст, (стас 20816), — 

висок, дугајлија, дугоња, ципов, 

људа, људина, људескера, див, ди- 

вовски, горостас, џин, џиновски, 

грдосија, с колос, исполин, испо- 

лински, — гломазан, здепаст, трун- 

тав, — протегљаст, џигљаст, витак, 

вицкаст, танковијаст, омален, 

приземљаст, токмак (2100), —— жго- 

љав, жољав, геџав, кепец, баџа, па- 

туљак, човечуљак, пуфлак, пуфла- 
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чић, прч, мањо, маљеница, жура, 

стармали, згеба, — 

г) гојазан, гојазност, гојити се, 

угојити се, дебео, дебљина, дебља- 

ти, одебљати, дебељко, претио, пре- 

тилост, опретилети, пун, пуначак, 

дежмекаст, шишкав, (буцмаст 

2089), задригао, као налевак, пот- 

кожити се, окрућати, тити, — сало, 
тн лој, === 

д) мршав, мршавило, мршавост, 

мршати, мршавети, омршати, омр- 

шавети, измршавети, мрша, суво- 

њав, сув, осушити се, пресмичав, 

— коштуњав, окошт. 
3– 

2114. — крвоток, оптицање крви, 

опток, оптицај, кружење, крвни су- 

дови (2103а), капилари, — 

а) крв, крвна плазма, црвена 

крвна зрнца, бела крвна зрнца, — 

сукрвица, сукрвичав, — крвав, кр- 

вавити, облити (крв), искрвавити 

(се), окрвавити, раскрвавити, пу- 

стити крв, пуштати крв, — згруша- 

ти се, згрушавање, хемофилија, 

топлокрвам, хладнокрван, пунокр- 

ван, — румен, поруменети, заруме- 

нети се, поцрвенети, зацрвенети се 

(19105), зајапурити се, — малокр- 

ван (2150), блед, бледило, бледу- 

њав, бледети, побледети, пребледе- 

ти, — помодрети, — 

6) било (пулс), билни, куцање 

срца, билни притисак, крвни при- 

тисак, — 

в) лимфа, лимфни судови, лимф- 

не жлезде. 
х% 

2115. — дисање, дисати, дихати, 

дисај, удисати, удахнути, дахнути, 

издисати, издахнути, издисај, дах, 

— одахнути, предахнути, предуши- 
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ти, предушак, одушак, — задихати 

се, задувати се, гушити се, загуш- 

љив, загушити се, (угушити се За), 

засопити се, сопити, заптивати, — 

дахтати, бректати, издувати се, уја- 

ти, — слабодухаст, — 

а) уздах, уздисај, уздахнути, уз- 
дисати, — зевнути, зевати, зев, зе- _ 

вање, — 

6) дувати, духати, духнути, оду- 
вати, пирити, пирнути, пухати, пух- 

нути, отпухнути, смахнути, (дуваљ- 

ка 1794а), — хукати, хукнути, — 

в) шмркати, фркати, —-  хркати, 

хрка, хркање, — 

г) кашљати (2148), накашљати 

се, закашљати се, искашљати (се), 

— кихати, кијати, кихнути, кинути, 

(кихавица 2148), — 

д) ушмркати, ушмркивати. 

Х 

2116. — јести (130), — исхрана, 

хранљив, хранљивост, —- витамин, 

а) жвакање, жвакати, жватати, 

сажватати, — рекати, рускати, мље- 

скати, (пљувачка 2094а), 

6) гутање, гутати, прогутати, 

прождерати, прождрети, ждерати, 

— давити се, — загрцнути се, гр- 

цати, — 

в) варење, пробава, варити, сва- 

рити, пробављати, пробавити, свар- 

љив, сварљивост, несварљив, не- 
сварљивост, — хил(ус), сок, — ап- 
сорбовање, асимилација (асимило- 

вање), — 

г) измена материје, размена, про- 

мет (метаболизам). 

Х 

2117. — излучивање, излучити, 

излучци, — лучити, лучење, луче- 

вине, — жлезда, — 

| 
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а) мокраћа (2105в), мокрити, по- 

мокрити се, умокрити (се), — мо- 

крионица, — крвомутити, — 

6) измет, изметине, — вршити 

нужду, ићи напоље, имати столицу, 

— терати, протерати (2162), — 

в) знојење, знојити се, презноји- 
ти се, ознојити се, изнојити се, 

зној, пробио га зној, грашке зноја, 

знојав, знојан, пот, потити се, по- 

тан, — 

г) слуз, слузав, слузан, слузити, 

— слине, слинити, слинац, слинав, 

бале, балити, обалити, балав, бало- 

ња, балавица, балавац, — усекнути 

се, усекати се, убрисати (се), — 

пљувати, (пљувачка 2094а), пљу- 

нути, пљуцкати, опљунути, испљу- 

вати, испљувак, пропљувати, упљу- 

вати, хракати, хракнути, исхрак- 

нути, хркотина, (пљуваоница 

1753а). 
% 

2118. — чуло (осетило), чулан, 

— осећај, осетити, осећати, ћутети, 

осетљив, осетљивост, — неосетљив, 

неосетљивост, —- осетан, —- надра- 

жај, надражити, надраживати. 

% 

2119. — чуло пипања, 

напипати, опипати, пипање, 

(кожа 2110), — 

а) чуло температуре, —- зимљив, 

зимогрозан, зимогрожљив, зимомо- 

ран, смрзлица, зима ми је, — тврд 

од зиме, — зепсти, озепсти (2139а), 

прозепсти, —- дрхтати, задрхтати, 

уздрхтати, подрхтавати, дрхтавица, 

дрхат, трести се, трешња, стрести 

се, стресати се, цвокотати, боботати, 

цептети, устрептати. 

пипати, 

додир, 

% 

1 4, Систематски речник 

2120. — чуло слуха, слух, чути, 
чувење, начути, почути, причути, 
причувење, — пречути, дочути, — 
заглушити, — слушати, ослушки- 
вати, ослушнути, прислушкивати, 
наслушати се, саслушати, слуша- 
лац, (чујан 1889ђ), — прислушки- 

вало, — 
а) глух, глухоћа, наглух (2154), 

оглухнути, оглувети, глухнути, глу- 
хонем, — тврд на ушима, —  за- 
глухнути, — зујати, пиштати, пи- 

снути, тутњити, — пробити уши 

(18895), — 
6) чуло оријентације, 

сати се. 

оријенти- 

% 

2121. — чуло вида, вид, — окат, 

— оштар, оштрина, —- видети, ви- 

ђење, видљив, видљивост, видан, 

видност, — невидљив, невидљивост, 

— видокруг, видик, — помолити се, 

помаљати се, помол, измолити се, 

појавити се, појава, створити се, ис- 

кренути, (помолити 156), спазити, 

опазити, опажати, запазити, запа- 

жати, виђати, сагледати, угледати, 

згледати, приметити, приметан 

(895), — неприметан, —  назрети, 

назирати, нагледати се, (привиде- 

ти 1024), — призор, —- очевидац, 

очевид, очевидан, очиглед, наочи- 

глед, очигледан, прогледати, 

прозрети, прозирати, — превидети, 

а) гледати, гледање, гледалац, 

поглед, погледати, изгледати (2309), 

прелетети очима, прећи очима, не 

скидати очи, упрети очи, стрељати 

очима, прострелити, (гледати по- 

преко 96), — згледати се, — поди- 

ћи очи, оборити очи, спустити очи, 

— пратити погледом, — догледати 

(19908), — 
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6) посматрати, посматрање, по- 

сматрач, проматрати, промотрити, 

промерити, одмерити, разгледати, 

загледати, разматрати (930), размо- 

трити, мерити, меркати, —- парити 

очи, —— прегледати, преглед, прегле- 

дан, прегледност, —  непрегледан, 

непрегледност, —— смотра, — 

в) бленути, забленути се, загле- 
дати се, зијати, зурити, пиљити, за- 

жагрити, ужагрити, — превалити 

очима (96), — 

г) вирити, гвирити, завирити, за- 

виривати, завиркивати, повирити, 

провирити, провиривати, извирити, 

извиривати, привирити, — 

д) зверати, узверити се, вижлити, 

вижласт, — 

ђ) жмурити, зажмурити, —  за- 

творити, склопити очи, свести очи, 

— жмиркати, жмирити, шкиљити, 

шкиљав, — разрогачити очи, буљи- 

ти, избуљити очи, исколачити очи, 

бечити, избечити очи, бечити се, — 

укочити се (поглед), — закрвави- 

ти очима, —  трептати, тренути, 

трепнути, (трепавица 2087а), — не- 

тренимице, —- колутати очима, пре- 

вртати очима, — 

е) слеп, слепило, слепоћа, слепо- 

та, слепац, слепица, слепчовођа, 

слепачки, ослепети, слепети, осле- 

пити, — обневидети, — заслепити, 

засенити, —- имати светлаце, поле- 

тели му светлаци, — 

ж) разрок, разрокост, зрикав, — 
врљав, врљавост, врљоок, дрљав, 
хиљав, — ћорав, ћоравост, оћора- 

вети, — 

3) кратковид, кратковидост, — 

далековид, даљновид, далековидост. 

» 
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2122. — чуло мириса, њух, воња- 

ње, — омирисати, помирисати, на- 

мирисати, мирисати, примирисати, 

привоњати, — 

а) мирисати, 

ти, мирити, мирисав, 

замирисати, воња- 

миришљив, 

мирисан, намирисати, мирис, мио- 

мир, — 

6) смрдети, засмрдети, смрдљив, 

усмрдети се, смрад, задах, задиса- 
ти, воњ, воња, заударати, ударати, 

баздети, тукнути. 

>» 

2123. — чуло укуса, укус, куша- 

ти, — укусан, — неукусан, безуку- 

сан, безукусност, бљутав, бљута- 

вост, обљутавети, отужан, — суво- 

паран, — благ, ублажити, — 

а) сладак, сладуњав, сладост, 

сласт, сладити, засладити, пресла- 

дити, — несладак, — 

6) кисео, киселост, киселина, на- 

кисео, кисити, киснути, резити, — 

в) слан, преслан, солити, осоли- 

ти, пресолити, — неслан, — 

г) љут, љутина, заљутити, ољу- 

тити се, палити, пећи, — опор, опо- 

рост, — 

д) горак, грк, горчина, чемер, че- 

меран, горчати, горчити, гркнути. 

з 

2124. — осећање, осећати (се), о- 

сетити (се), осетљив, прожети, про- 

струјати, — 

а) бол, болети, заболети, болуца- 

ти, муке, — тиштати, —- јак бол, 

оштар, несношљив, палити, пећи, 

жарити, окидати, раздирати, чупа- 

ти, чупање, — притисак, — севати, 

севнути, севање, — стрецати, штре- 

цати, штрецнути, секнути, жигати, 

жигнути, жигање, протискивати, 



ублажити, 

уминути, 
протисли, пробади, 

блажити, — смирити се, 

(повредити 21366), — 

6) свраб, сврбети, бридети, бриђе- 

ње, — чешати (се), почешати (се), 

рашчешати, драпати (се), (голицав 

616). 
СУ 

2125. — спавати, спати (115), про- 

спавати, преспавати, отспавати, ис- 

павати се, наспавати се, спавнути, 

тврдо спавати, — успавати (се), ус- 

пављивати, уљушкати, заспати, спа- 

ваћи, спаваћив, спавач, спавачица, 

свести очи, —- чмавати, — бујити, 

пајити, нинати, — спавање, сан, — 

а) сан, санак, сањати, сневати, 

снивати, снити, уснити, тлапити, 

тлапња, — јава, (стварност 2324), 

— сановник, — мора, — 

6) бдети, бдење, пробдети, будан, 

— бесан, бесаност, бесаница, неса- 

ница, неспавање, разбити се (сан), 

в) пробудити (се), будити (се), 

разбудити (се), избудити, буђење, 

— пренути се, презати се, тргнути 

се, трзати се, лакосан, тврдо- 

сан, — 

г) дремати, задремати, продрема- 

ти, дремеж, дремљив, дремован, са- 

њив, сањивост, санан, сан, бунован, 

поспан, траповесан, неиспаван, — 

куњати, закуњати, куњало, — раз- 

дремати (се), расанити (се). 
% 

2126. — умор, уморити (се), мо- 

рити (се), заморити (се), замарати 

(се), сморити, уморан, заморен, за- 

моран, замор, сустати, посустати, — 

ломан, (малаксао 21326), — спасти 

с ногу, — 

а) одморити (се), одмарати (се), 

одмор, одморак, одморан, починути, 

14“ 

отпочинути, почивати, починак, от- 
починак, почивак, хладовати, одах- 
нути, 

Х 

2127. — плођење, плодити се, ра- 

сплодити се, расплођавати се, рас- 
плођавање, размножавање, размно- 
жити се, размножавати се, множи- 
ти се, намножити се, народити се, 
— сполни сношај. 

% 

2128. — сполно (полно) сазрева- 

ње (пубертет), —- сполна (полна) 
зрелост, — 

а) прелазно време (климактери- 

јум), — женска мена, — 

6) женско прање (женско време, 

цвет, праница, менструација, пери- 
ода). 

х% 

2129. — трудноћа, трудна, бреме- 

нита, бређа, носећа, тешка, судру- 

жна, у другом стању, — затрудне- 
ти, занети, понети, забређати, осе- 

тити се, — зачети, зачеће, зачедак, 

а) порођај, порођајни, родити, ра- 

ђати, изродити, породити, породити 

се, порађати се, трудити се, обаби- 

њати се, бабиње, породиља, баби- 

њара, — напони, порођајни болови, 

порођајне муке, замучити се, — 

6) кошуљица, постељица, поме- 

тина, — 

в) прерани порођај, —– недонош- 

че, доношче, — побачај, побацити, 

пометнути, пометати, — мртворођен, 

мртворођенче, — 

г) родити се, рађати се, наћи се, 

рођење, — наталитет (рађање ста- 

новништва), — 

д) нероткиња. 

%Ж 
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2130. — дојити, подојити, задоји- 
ти, надојити, дојење, одојити, нами- 

рити (142), — сисати, посисати, — 

цуцла, — 
а) одбити, одбијање, (од сисе, а- 

блактација), — 

6) безмлечна, безмлечност (ага- 

лактија). 

»% ~ 

2131. — медицина, медицински, 

медицинар, лекарство, (лекар 

2160). 
х 

2132. — здравље, здрав, здрав- 

цит, као тресак, — 

а) снажан, снага, оснажити (се), 

јак, јачина, јачати, ојачати, јато- 

ран, једар, једрати, крепак, кре- 

пост, крепкост, окрепити (се), пот- 

крепити (се), чврст, очвреснути, о- 

челичити, темељан, темељит, држећ, 

држати се, свеж, чио, хре, — ђида, 

— атлета, — 

6) слаб, слабачак, слабост, сла- 

бети, слабити, ослабети, слаботиња, 

слабуњав, слабуњавост, — ровит, 

—- изнемогао, изнемоћи, изнемог- 

лост, изнурен, изнурити (се), изну- 

реност, изможден, испијен, — исце- 

дити, —  малаксати, малаксавати, 

малаксао, малаксалост, (уморан 

2126), спешати, клонути, клонуо 

(8906), клонулост, изломљен, — по- 

лумртав, мртав, мртвило, — орону- 

ти, оронуо, — обрвати, — разнежи- 

ти (се), разнежен, разнеженост, — 

мекушан, мекушац (8906), мекуш- 

тво, — инвалид, — 

в) изрођај (дегенерација), изро- 

ђавање, изрод (дегенерик), изврћи 

се, изметнути се, — 
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г) телесни недостатак, — богаљ, 

богац, богаљаст, сакат, осакатити, 

сакатити, кљаст, — безрукац, без- 

главац. 
»% 

2133. — болест, боља, бол, боље- 

тица, бољка, болешчина, — боле- 

стан, болан, болешљив, налош, — 

нездрав, —  боловати, одболовати, 

оболети, обољење, разболети се, на- 

вући болест, добити болест, — по- 

болевати (се), преболети, прележа- 

ти, занемоћи, заковрнути, закуња- 

ти, позлити, — пасти, срушити се, 

— куњати, куњало, — одлежати, —— 

болесник, болесница, боник, — 

а) напад, наступ, наступни, удар, 

стегнути, — напрасно обољење, 

— латентан, притајен, изнутрица, 

— компликација, — повраћање бо- 

лести (рецидива), повратница, — 

погоршати, погоршање, поћи на го- 

ре, — акутна болест, — хронична 

болест. 
% 

2134. — оздравити, оздрављење, 

прездравити, придићи се, опоравити 

се (2159), опорављење, окопиркати 

се, отргнути се, — преболети, пре- 

бол, оживети, оживљавати, живну- 

ти, — лакнути, одлакнути, поћи на, 

боље, (позлити 2133), — окрепити 

(се), крепити (се), освежити (се), 

а) имун, имуност, имунитет, иму- 

низовати, имунизовање (стицање 

отпорности), отпоран, — стечена и- 

муност. 
% 

2135. — смрт (3), смртни случај, 

— смртност (морталитет), — оба- 

мрети, обамрлост, умртвити се, о- 

хладити се, — 



а) леш, лешина, —  (сецирати 

2163), — балсамовање, балсамова- 

ти, — спаљивање, спалити, спаљи- 
вати, спаљивалиште (крематориј), 

(сахранити 5). 
Со 

2136. — повреда, повредити, 0- 

зледа, озледити, —- избити зуб, ис- 

терати око, —- масница, модрица, 

модричав, угрувати се, убити се, у- 

бој (контузија), —- посекотина, се- 

чена рана, рана од усека, —- огре- 

ботина, —- оједина, ојести се, оје- 

дати се, — ујед, гризотина, — рана, 

гризлица (изједина), — нагњечи- 

на, згњечена рана, — 

а) рана, ранити (628), израњави- 

ти (се), рањав, рањеник, допасти 

рана, —- загној, гнојаница (гноја- 

вица, апсцес 2151), — гној, гнојав, 

гнојити (се), загнојити (се), — су- 

крвица, — 

6) залечити (се), зацелити (се), 

замирити се, — зарасти, зарастање, 

замладити се, замлађивање, замлад, 

—- позледити, повредити, вређати, 

—- ожиљак, зараслица, бразготина. 
ж 

2157. — оток, отећи, отицати, оте- 

клина, затећи, затицати, букнути, 

— подбунути, подбуо, подадути, 

поднадути, — спласнути, — сазре- 

ти, — провалити се, — 

а) чворуга, гука, гута, кврга, — 

набој, подбити се, — жуљ, — 

6) плик, мехур, мехурић, подме- 

хурити се, потклобучити се, потпри- 

штити се, — 

в) срасти, срашћивати, срастати, 

срастање. 
» 

2138. — опекотина, опеклина, о- 

пећи се, изгорети се, — опаротина, 

опарити се, — промрзлина, смрзо- 

тина, озеблина, промрзнути, промрз- 

лост, — 

а) угануће, угон, уганути, изви- 

нути, ушинуће, ушинутост, ушину- 

ти, — ишчашење (луксација), иш- 

чашити, — прелом кости, — 

6) кила, продер, пресега, клини, 

килав, килавост (хернија), просут, 

просутост, клиновит, окилавети, ис- 

килавити (се), прекинути (се), — 

уклештена кила, (утега 2163), — 

в) грба, грбав (2099), — 

г) крвављење, крвавити, крваре- 

ње, крварити, излив, одлив, — кап- 

ља (апоплексија, шлог), шлогира- 

ти се, шлогиран (2156). 

Х 

2139. — патологија, патолошки, 

патолог, — болесна појава, боле- 

сно (морбидно) стање, — патоген, 

изазивач болести, — 

а) симптом, знак болести, — бол 

(2124а), — нелагодност, — назеб, 

нахлада, назима, назебна болест, 

назепсти, нахладити се, прехлади- 

ти се, — прозепсти, озепсти, озебао 

(2119а), јежити се, најежити се, је- 

за, грозити се, гроза, —  жмарци, 

подићи, подилазити, — дрхтавица, 

дрхтање, дрхтати, — грозница, гроз- 

ничав, ватра, ватруштина, врућица, 

огањ, огњуштина, упалити се, ус- 

палити се, — запаљење, запала, у- 

пала, — сунчаница, — омарица, — 

катар, катарални, — хипертрофија, 

проширење, — гангрена, — водена 

болест (дебела болест, проказа). 

з 

2140. — унутрашње (интерне) бо- 
лести, интерна медицина, — хирур- 

шке (оперативне) болести, опера- 
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тивна медицина, — дечје болести, 

старачке (сенилне) болести, жен- 

ске болести, професионалне боле- 

сти, — конституционална болест, — 

наследне болести. 

~ 

2141. — зараза (инфекција), за- 

разиште, заразити (се), заражава- 

ње (инфекција), — редња (епиде- 

мија, прошлица, пошаст), експло- 

зивна редња, помор, —  ендемија, 

(месна зараза), ендемична болест, 

— спорадичан случај, — инкубаци- 

_ ја (притајено заметање болести). 

Х 

2142. — бактериологија, бактери- 

олошки, бактериолог, — бактерија, 

бацил (2025в), микроб, микроорга- 

низам, — 

а) кужан, кужити, окужити (се), 

окужен, заразан, заразити (се), з3- 

гадити, загађен, —- преносилац бо- 

лести, — заразна клица, — токсин, 

6) вакцина (цепиво), вакцинирати 

(цепити, калемити, пелцовати), вак- 

цинирање (цепљење, калемљење, 

пелцовање), — примити се, — кул- 

тура (запат) бактерија, вакцина (а- 

нимална лимфа), — фагоцитоза, — 

сепса (тровање крви), — серум, — 

имуност, имун, имунизовати, иму- 

низовање, стечена имуност (2134а), 

в) спирохета (увојак), — ехино- 

кокус, — бактерија коли (цревна 
клица). 

» 

2143. — заразне (инфекциске) 

болести, прелазне, прилепчиве 

(контагиозне) болести, прилепчи- 

вост, — непрелазна болест, — 

а) богиње, богињав, — мале бо- 

гиње (мрасе, мраса, красте, добрад), 
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мрасав, —- изићи, излазити, осути 

се, — водене богиње (овчије боги- 

ње, пљускавице), —- велике боги- 

ње (арапске, црне богиње, петићи), 

— кравље богиње, — црвени ветар 
(пламеник), — 

6) маларија (наступна грозни- 
ца), плазмодиј (изазивач, узроч- 

ник маларије), —- комарац малари- 

чар (грозничар, анофелес), — гро- 
зница трећача, четвртача, — малт- 
ска грозница, — тропска маларија, 
— жута грозница, —  инфлуенца 

(куњавица, грипа), (кијавица 

2148), — 
в) породиљска (бабиња) грозни- 

ца, — 

г) повратна грозница (рекуренс), 

— тифус, тифусни, —- пегавац (пе- 

гави тифус), — паратиф, — реума- 

тизам, реума, реуматичан, — ден- 
га, — 

д) сифилис (луес), сифилитичар 

(луетичар), — куга (чума, морија), 

секнути, — 

ђ) спаваћа болест, —- беснило, 

побеснети, бесан, —- актиномикоза, 
— сакагија, — шап. 

Х 

2144. — опште болести, —  ше- 

ћерна болест (дијабет), — костобо- 

ља (подагра, улози, гихт), — ра- 

хитис (мекокосност), кокошја прса, 

— пелагра, — бери-бери. 

Х 

2145. — тровање, — отров, чемер, 

јед, отрован, отровати, затровати, 

— (противотров 2165), — хронично 

тровање, — алкохолизам, опојно 

(алкохолно) пиће, опојни отров, 

дипсоманија (периодично опијање), 

дипсоман (периодични пијаница), 



делиријум тременс (пијаничко лу- 

дило), — никотинизам, — сатурни- 

зам (тровање оловом). 
хе 

2146. — паразитска болест — па- 

разитологија, паразит (наметник), 

— глисте (бубине), —  тракуља 

(пантљичара, ојађелица, тракави- 

ца), — пасја глиста, — трихиноза, 

трихина (кудрица, власица), — бо- 

бица, бобичав, — гњиде, —- жед- 

њак. 
ж 

2147. — израштајне болести, — 
израштај (израслица), оток (ту- 

мор), отеклина, —- дивље месо, — 
доброћуд израштај, злоћуд израш- 

тај, — полипи, — рак, саркома, — 

жива рана. 
СУ 

2148. — болести органа за диса- 

ње, — рожац, носни полипи (изра- 

штај носне слузнице), — кијавица, 

кихавица, хуњавица, балабан, — 

аденоиди (носни, трећи крајник), 

—- ангина (крајници, запаљење 

крајника), — дифтерија (гушобо- 

ља), дифтерични, —  задавица 

(круп, гуштер), — шарлах (скрлет, 
скрлетина), — промуклост, прому- 

ћи, промукнути, промукао, — гуше- 

ње (асфиксија), гушити се, угуши- 

ти се, загушити се, загушљив, — 

кашаљ, кашљив, кашљати (2115г), 

искашљати, хрипати, крхати, ка- 

шљуцати, покашљивати, — велики 
кашаљ, рикавац, хрипавац, магаре- 

ћи кашаљ, — бронхитис (запаље- 

ње душница), — астма, — сипња 

(задуха), сипљив, осипљивити, — 

запаљење плућа (плућно запаље- 

ње, пнеумонија), запаљење поре- 

брице (плеурит), — плућни антракс 

(цркавац), —  пнеумоторакс, — 

плућна гангрена, — туберкулоза, 

плућа (сушица, суха болест, сичи- 

ја, јектика), туберкулозан, суши- 

чав, сичијав, јектичав, грудобољан, 

— туберкулозни (Кохов) бацил. 
ж 

2149. — болести органа за варе- 

ње и размену материја, —  усто- 

боља (слинавка), стоматитис (за- 

паљење уста), — језична сухоћа, 

— јаштерица, — млечица, трупац, 

— зазубице, — горушица, гадити 

се, згадити се, огадити (се), гад- 

љив, смучити се, мучно, припасти 

(мука), стуживати се, стужити се, 

грстити се, грцати се, бљуштити, 

— ригати, подригнути, подригива- 

ти, изригнути, изригати, — штуца- 

ње, штуцати, — повраћање, повра- 

ћати, повратити, бљување, бљувати, 

избљувати (се), побљувати (се), 

бљувотина, бљувањак, — гутање 

ваздуха – (аерофагија), — колика, 

(завијање црева), завијати, — дис- 

пепсија, — гастритис, — трбобоља, 

озлотрбити се, — гастроптозис (спа- 

дање желуца), — проширење же- 

луца, — струна, струнити се, — за- 

паљење трбушне опне (махрамице) 

(перитонит), —- пролив (дијареа), 

дечји пролив, — затвор, затварати, 

— запаљење црева (ентеритис), — 

цревна врућица (тифус 2143г), — 

прострел (бедреница), — ботули- 

зам, —  срдобоља (дизентерија), 

тропска (амебна) срдобоља, —- ко- 

лера (кратељ), вибрион, — колери- 

на, — запаљење слепог црева (а- 
пендицит), — увећање јетре, стврд- 

њавање јетре, смежурана јетра, — 

катарална жутица, — далак (по- 

драст, хипертрофија слезине), — 
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жучни камен, — запаљење бубрега, 

смежурани бубрег, — покретни бу- 

брег, — бубрежни камен, — албу- 

минурија, — камен у мокраћној бе- 

шици. 
~ 

2150. — болести срца, крвних су- 

дева и крви, — срчана мана, — 

проширење срца, увећање срчаног 

мишића, осаљено (салато) срце, — 

ендокардит, — перикардит, —- лу- 
пање срца, — проширење вена, 
проширена вена, —  артериоскле- 
роза (закречавање крвних судова), 
— шуљеви (хемороиди), —-  мало- 

крвност (анемија), малокрван, — 
пунокрван, —  слабокрвност, — 

бледица (хлороза), — белокрвност 

(леукемија), —  хемофилија, — 

скорбут (гњилац, пољачина), — 

тровање крви (21426), — уремија, 

— навала крви, хиперемија, — кр- 

волиптење, сукрвица (21144). 
о 

2151. — болести жлезда, — жле- 

здобоља, жлездана куга, — запа- 

љење лимфних жлезда, — заушња- 

ци, — шкрофулоза, шкрофуле (жи- 

вице), — мицина, — гушавост, гу- 

шав, гушавац, — Базедовљева бо- 

лест, — кретенизам. 
% 

2152. — болести сполних орга- 

на (венеричне болести), — гонореја 

(капавац, трипер), —- гонокок, — 

мека гризлица (шанкер), — фимо- 

за, — бело прање. 
~ 

2158. — болести ока, очне боле- 

сти, — окобоља, — јечмичак (чми- 

чак), — буљавост (буљоокост), — 

разрокост (страбизам) (2121ж), — 

очни капавац (дечји цвет), — тра- 
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хома (мисирњача), — сива навла- 

ка (мрена), беона, зелена навлака, 

— кокошје слепило, —-  краткови- 

дост, кратковид, —  далековидост, 

далековид (21213), — прековидост. 

х 

2154. — болести уха, ушне боле- 

сти, — запаљење бубних опана, — 

гнојно запаљење средњег уха, — 

заглухнуће, —  наглухост, наглух 

(2120). 
3 

2155. — болести живчаног систе- 

ма, — преосетљивост (анафилакси- 

ја), нервоза, нервозан, — живчана 

раздражљивост, живчана растроје- 

ност, живчана слабост (неврасте- 

нија, неурастенија), — невралгија, 

— ишијас, —- главобоља, челобо- 

ља, мигрена, — конвулзија, грч 

(спасма), грчевит, — трзати се, тр- 

зај, — утрнути, трнути, — укочи- 

ти се, укочен, укоченост, згрчити 

се, ухватити се, умртвити се, — 

узет, одузет, узетост (узетиња, оду- 

зетост), узети се, одузети се, пара- 

лиза, — тресавица, — несвестица, 

вртоглавица, замавица, вртоглав, 

завртети се (мозак), занети се, мрк- 

нути, пасти у несвест, несвест, оне- 

свестити се, обезнанити се, обне- 

знанити се, изгубити се, — прене- 

моћи се, пренемагати се, —-  осве- 

стити се, доћи к себи, повратити се, 

— бунило (делиријум), бунцати, 

бунцање (109), фантазирати. 
% 

2156. — запаљење мозга, менин- 

гит, заразни менингит (заразно за- 

паљење можданих опана), — тета- 
нус (зли грч, грчевита трзавица), 

— дечја узетост, — хидроцефалија, 

водоглавац, — сушење кичмењаче, 



— парализа мишића, — атрофија, 
мишића, — падавица (епилепсија, 

велика боља, горска болест, гора, 

горица), падавичар, снаходи га, 
снашло га, — капља (апоплексија 

2138г), — тетанија (фрас, шклоп- 

ци), — кореја, —- прогресивна, па- 

рализа (прогресивно лудило), — 

душевне болести, душевно растрој- 

ство (910), — хистерија, хистери- 

чан, —  хипохондрија, —  идиот 

(слабоумник 909), —  морфинома- 
нија, — психоза, — _ бесаница 

(21256), —- | месечар (сомнамбул, 

лунатик, сноходац, ноћник). 

х 

2157. — кожне болести, осип 

(оспа, оспе, оспице), оспичав, про- 

састи осип, — еритема, — косопа- 

сица, — копривњача (сугреб), — 

цијаноза, — флегмона (пламеник), 

— сврбуљица, —  шуга 

шугав, сврабљив, ошугавети, ошу- 

гати се, ошугавити се, — надув, — 

заноктице, —- екцем, — вучац, — 

лишај, лишајив, — трупац, — жва- 

ле, — бубуљица (чибуљица, гноја- 

вица), бубуљичав, слегнута гноја- 

вица, гнојаница, —- лојавица — (су- 

једи, трутови), — загној (апсцес 

2136а), — чир, чирав, кукац (коко- 

шињак), поткожњак, — краста, 

крастав, окрастати се, пришт (по- 

ганац), трављача, — фистула, — 

жуљ, — перућац (перутац), перут, 
перутати се, исперутати се, темења- 

ча, — антракс (црни пришт, црњ, 
црнац), — кожна туберкулоза (лу- 

пус), — губа, губав, огубавети, гу- 

бати се, огубати се, прокажен, про- 
каженост, 

(евраб), | 

2158. — болести костију, — запа- 
љење покоснице, — косна туберку- 

лоза, —- мртва кост, —  труљење 

зуба, зубобоља, зубни камен, — 

ноктојеђа. 
У 

2159. — лечење (терапија), вида- 

ње, лечити (се), излечити (се), за- 

лечити (се), исцелити, исцељење, 

видати, извидати, — излечив, — 

неизлечив, — долечити, долечива- 

ње, — реконвалесценција (опорав- 

љање), реконвалесцент, опоравили- 

ште (2134). 
~ 

2160. — лекар, лечник, доктор, 

лекарски, лекарина, физикус, — 

назовилекар, надрилекар, — 

а) лекарски преглед, прегледати, 

опипати пулс (21146), — слушаљ- 

ка (слушалица), — дијагноза, по- 

ставити дијагнозу, утврдити дијаг- 

нозу, диференцијална дијагноза, 

анамнеза болести, прогноза, — кон- 

зилијум, — лекарско уверење, — 

6) зубни лекар, зубар, зубарство, 

— зубни техничар. 

» 

2161. — водено лечење (хидроте- 
рапија), туш (шкропац), — сунча- 

но лечење (хелиотерапија), — ва- 

здушно лечење (аеротерапија), ва- 

здушно купање, — балнеотерапија, 

балнеологија, бања (1995), — е- 

лектротерапија, —-  радиотерапија. 

Х 

2162. — лек, лекарија, лековит 

(апотекар 2165), — рецепт, препи- 

сати, — узети, узимати, — нега, не- 

говати, лечити (2159), — дијета, 

дијеталан, — испражњавање црева, 

столица (2116), уредна столица, 
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чишћење црева, прочистити (се), 

пургатив (чистило), клистир, кли- 

зма, иригатор, — гргорење, грго- 

рити, — облог, облога, обложити, 

облагати, бурова вода, газа, вата, 

— масажа, — купице, —- убризга- 

вање (инјекција), убризгати (у- 

шприцати), бризгати, бризгалица, 

(шприц), — катетер, —- гуска (за 

мокрење). 
5 

2163. —  хирургија, оперативна 
медицина, видарство, — хирург, 

видар, ранар, ранарство, оператор, 

— операција, оперисати, —- ампу- 

тација, ампутирати, —  сецирати, 

обдуцирати, обдукција, — прва 

помоћ, превити, превијати, преви- 

јање, превијач, превијалиште, зави- 

ти, завој, завојни, завојиште, пове- 

зица (бандажа), —- утега, потпа- 

сач, — трансфузија (преток) крви, 

— наркоза. (опијање, омама), нар- 

котика (успављива средства), ане- 

стезија, локална анестезија, —- о- 
пити, — 

а) бабица, примаља, бабичити, 

бабичлук. 
= 

2164. — болница, болнички, бол- 

ничар, болничарка, нудиља, —- 

клиника, поликлиника, лечилиште, 

санаторијум, амбуланта (амбула- 

ториј), — болница за душевне бо- 

лести, лудница, —  диспанзер, — 

здравствени уред (физикат). 

~ 

2165. — апотека (лекарна), апо- 

текар (лекарник) (1541), — фарма- 

кологија, фармакопеја, — | против- 

отров, утук, устук, (отров 2145), — 

прашак, —- маст, помада, — сируп, 
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— пилула, таблета (плочица), — 

обланда, —  мелем (балсам), — 
пфластер (фластер), —  привити, 
привијати, — капљомер, — травар, 

травара, — теј. 
» 

2166. — ветеринарство, ветерина, 
марвено лекарство, ветеринар, мар- 
вени лекар, ветеринарски, — 

а) сакагија (гунтураћ), сака- 

гљив, — мукавица, гроница, крива, 

окривати се, — свињска куга, — 

бобица, бобичав, — бедреница, шу- 

шкавица, —- метиљ, метиљав, — 

— брљ, брљив, брвљив, обрвљиви- 

ти (2067в), — сараџа, — шап, — 

надун, надути се. 
~» 

2167. — хигијена, хигијенски, 

здравствени, — социјална (јавна) 

хигијена, расна хигијена (хигијена, 

наслеђа, еугеника), асанација, 

— заштита (профилакса), заштит- 

не (профилактичке) мере, заштит- 

на (профилактичка) средства, — 

карантена (карантин), — издваја- 

ње (изолација), — псећи контумац, 

— заштитно цепљење, профилак- 

тична вакцинација (21426), — ан- 

тисептично средство, антибацила- 

ран, — пастеризовање, —  дезин- 

фекција (раскуживање, раскужба, 

откужење, откуживање, обесклича- 
вање), дезинфиковати (раскужи- 

ти, откужати, обескличити), — де- 

зинфекционо средство (раскужива- 

ло), дезинфекциони апарат (рас- 

кужник), дезинфекциона с служба, 

завод за дезинфекцију (раскужни- 

ца), — стерилизација, стерилизо- 

вати, — асепса, асептичан, асеп- 

тични завој, —  дезинсекција, — 

гамад с (досадници), "уништавање 



вашију (депедикулација), уни- 

штавање пацова (дератизација), 

инсектицидно средство, —  венти- 

лација (проветравање), ветрило 

(вентилатор), —  дезодоризација, 

— апстиненција (уздржљивост, уз- 

државање), апстинент (уздржљи- 

вац), умерењак, трезвењаштво (ан- 

тиалкохолни покрет), трезвењак, --— 

пуерикултура, нега деце. 

МА ЉЕЛУ А ЛКЖОА 

2168. — математика, математич- 

ки, математичар, —- аксиома, тео- 

рема. 
» 

2169. — мера, систем мера, апсо- 
лутни систем мера, — јединица, ко- 
личина, основна количина, —- ме- 
рити, мерење, измерити, одмерити, 
омерити, премерити, премеравати, 
размерити, размеравати (23286), у- 

мерити, подмерити, — мерљив, — 
немерљив, — самерљив, — мерило, 
— размера, — равномеран (мера за 
тежину 1866а, мера за дужину 

2200). 
хХ 

2170. — количина, величина, — 

оволико, толико, онолико, колико, 

колико год. 
СУ 

2171. — много, пуно, грдно, си- 

лан, сила, —- велики, повелики, — 

тушта, и тама, тушта и тма, шта, (ју- 

нак итд.) и по, — обилно, обилан, 

обилат, — неисцрпан, непресушан, 

— до миле воље, — јак, јачина, ја- 

кост, (тешке паре 15516), — 

а) више, повише, понајвише, — 

већи, —- повисити, повећати, — пе- 

ти се, пењати се, — расти, прира- 

сти, прираштај, — премашити, пре- 

машати, превазићи, превазилазити, 

прећи, прелазити, — 

6) сувише, одвише, одвећ, пре- 

више, превећ, премного, (прекомер- 

но 21784), — вишак, сувишак, пре- 

тек, напретек. 
Х 

2172. — мало, малко, малчице, 

мали, — оскудан, скучен, (незна- 

тан 379), — трун, трунчица, мрва, 
мрака, трина, — само, уба, цигли, 

— једва, — ограничити, ограниче- 

ње, — 
а) мање, најмање, (мањак 2321), 

— смањити (се), мањити, умањити, 

малити, умалити, омалити, —- сни- 

зити, спустити, — пасти, падати, 

— утањити, — 

6) нимало, николико, ни туге. 

> 

2173. — довољно, довољан, до- 

ста, достати, достајати, достатан, 

достатност, — смоћи, смагати, до- 

тећи, достићи, стићи, стизати, — за- 

ситити, засићен, сзајазити, (пун 

2246а), — 

а) недовољно, недовољан, недо- 

стати, недостајати, недостатак, 

незајажљив, (ненасит 131). 
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2174. — додати, додавати, надо- 

дати, дометнути, дометати (302), 

надометати, надометнути, придода- 

ти, допунити, — додатак, дометак, 

допуна, допунски, допунбени, — 

наставити, наставак (2201), — прпи- 

кључити, приложити, прилагати, 

прилог, — још, и, такође, као и, — 

поред, поврх, уз, — штавише, — 

а) одузети, одбити, одбитак, — 

отпис, отписати. 

Х 

2175. — број, бројни, бројка, ци- 

фра, — бројити, бројати, изброји- 
ти, набројити, набрајати, поброји- 

ти, пребројити, одбројити, убројити, 

убрајати, разбројити, разбрајати, 

прибројити, прибрајати, — бројач, 

— прекобројан. 

% 

2176. — многобројан, многоброј- 
ност, безбројан, безброј, небројен, 

небројан, многострук, вишеструк, 

велик, — безграничан, — мноштво, 
множина, многи, много, сијасет, си- 

ла, силесија, маса, умножити, умно- 

жавати, множити се, намножити се, 

(многољудан 20058), осути се, 

(густ 2266а), врвети, камтити, кип- 

тети, грнути, гомила (1149), гоми- 

лица, гомилати (се), — 

а) већина, —-  превладати, 

влађивати, преовладати, 

ђивати. 

пре- 
преовла- 

хе 

2177. — малобројан, малоброј- 
ност, мало, мали, помало, малко, 
малчице, слабо, омален, низак, — 
мањи, мање, мањина, малина, — 
разредити, проредити, десетковати, 
спасти на, — неколико, неколици“- 
на. 
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2178. — степен, ступањ, мера, 

(количина, 2170, број 2175), у толи- 

ком степену, до тог степена, — уто- 

лико, тим, — 

а) веома, врло, јако, знатно, 

(знатан 378), много, силно, здраво, 

тешко, тежак, грдно, нарочито, осо- 

бито, поготову, ванредно, необично, 

несравњено, богзна како, богзна ко- 

лико, у великој мери, до миле во- 

ље, поштено, (кад, куд итд.) себе, 

ваљано, обилато, обилно, басно- 

словно (942а), грозно, страховито, 

бескрајно, бестрага, до крајности, 

безмерно, неизмерно,  неисказан, 

неописан, неоцењив, висок, крајњи, 

врхунац, — више, већма, повише, 

највише, понајвише, највећма, пре- 

тежно, повећати (се), појачати 

(се), узети маха, дати маха, раз- 

буктети се, распламтети се, — су- 

више (21716), прекомерно, преко 

мере, прекомеран, претерано, (пре- 

терати 355), — сасвим, сасма, посве, 

скроз, потпуно, потпун, савршено, 

савршен, овејан, прави, пуки, те- 

мељан, непомућен, — 

6) умерен, умерено, умереност, 

умерити, одмерен, одмереност, — 

прилично, доста, подобро, осредњи, 

средњи, пристојно, — иоле, иколи- 

ко, (приближно 99ба), — 

в) мало (2172), помало, слабо, 

неприметно, (неосетан 379), овлаш, 

овлашан, – површан, (недовољан 

213а), — суптилан, — опасти, о- 

падати, спасти, попустити, попу- 

штати, патисати, патинути, умину- 

ти, јењати, стишати се, утишати се, 

умирити се, лећи, легнути, гасити, 

загасити, утолити, ослабити, убла- 

жити. 



2179. — аритметика, аритметич- 
ки, — рачуница (2181), — бројна 
област, број, —- посебан број, ци- 

фра, арапска цифра, римска ци- 

фра, — именовани број, неимено- 

вани број, — једнородни бројеви, 

разнородни бројеви, — општи број, 

слово, казаљка (индекс), са казаљ- 

ком 1, — позитиван број, негативан 

број, — апсолутан број, апсолутна 

вредност, — рационалан број, ира- 
ционалан број, реалан број, имаги- 

наран број, комплексан број, (мо- 

дуо 2237а), коњугован комплексан 

број. 
ж% 

2180. — десетни (декадни) броје- 
ви, природни бројеви, — 

а) цели бројеви, цело, равно, — 

разломљени (разломачки) бројеви 

(разломци) (2185), — мешовити 
бројеви, (округао 2190), — основни 

(главни, кардинални) бројеви, ред- 
ни (ординални) бројеви, нумериса- 

ти, — збирни бројеви, деони (ди- 

стрибутивни) бројеви, множни (мул- 
типликативни) бројеви, именички 

бројеви, бројне именице, бројни при- 
деви, прилошки бројеви, — 

6) 0, нула, ништица, нулти, — 

1, један, јединица, —-  једаред, је- 
данпут, једном, одједном, одједаред, 

једнострук, једнострукост, једногуд, 

једногубост, — први, први пут, от- 

прве, (првина 2288), — 2, два, двој- 

ка, двоје, двојица, удвоје, оба, оба- 

два, обоје, обадвоје, обојица, обадво- 

јица, — двострук, двострукост, дво- 

губ, двогубост, двостручити, удво- 
стручити, удвојити, двојином, удво- 

је, двојни, двојство, двојност, ду- 

пли, дупликат, — дваред, двапут, 

дваш, двојак, надвоје, — други, 

другом, — пар, спарити, — распа- 

рити, раздружити, —- паран, тако, 

— непаран, лихо, лијо, — у, поло- 

вина, пола, по, полутина, напола, 
попола, с половити,  располовити, 
преполовити, располутити, раздво- 
јити, предвојити, предвајати, — 

1 %, један и по, подруг, — 2 у, два 

и по итд., — 3, три, тројка, троје, 

тројица, утроје, —- трострук, тро- 

струкост, трогуб, трогубост, тро- 

стручити, утростручити, тројни, 
тројност, утројити, тројином, — три- 

ред, трипут, триш, триж, тројак, 

натроје, — трећи, трећом, — 1/38, 

трећина, растројити, — 4, четири, 

четворка, четворо, четворица, четво- 
рострук, четворогуб, четворостручи- 
ти, учетворостручити, учетворити, 

четворни, — четири пута, на четво- 
ро, — четврти, — 1/4, четвртина, 

четврт, — 5, пет, петица, петорка, 
петоро, петорица, петина, —- пето- 
струк, петорострук, петогуб, петоро- 
губ, — пети, — 1/5, петина, — 6, 

шест, шестица, шесторка, шесторо, 
шесторица, шестина, — шестострук, 
шесторострук, шестогуб, шесторо- 

губ, — шести, — 1/6, шестина, — 7, 

седам, седмица, седморо, седморица, 
седмина, —  седмострук, седморо- 
струк, седмогуб, седморогуб, — сед- 

ми, — 1/7, седмина, — 8, осам, ос- 

мица, осморо, осморица, осмина, — 
осмострук, осморострук, осмогуб, о- 
сморогуб, — осми, — 1/8, осмина, — 

9, девет, деветица, деветка, девето- 
ро, деветорица, деветина, — девето- 
струк, деветогуб, — девети, — 179, 

деветина, — 10, десет, десетица, де- 

сетка, десеторо, десеторица, десети- 
на, десетак, — десетострук, удесе- 
тостручити, десетогуб, — десети, — 

201 



1/0, десетина, — 11, једанаест, је- 

данаесторо, једанаесторица, —-  је- 

данаести, — 1/11, једанаестина, 

— 12, дванаест, дванаесторо, два- 

наесторица, туце, — _ дванаести, 

— 1/12, дванаестина, — 13, трина- 

ест, тринаесторо, тринаесторица, — 

тринаести, — 1/13, тринаестина, — 

14, четрнаест, четрнаесторо, четр- 

наесторица, четрнаести, — 1/14, че- 

трнаестина, — 15, петнаест, петнае- 

сторо, петнаесторица, — петнаести, 

— 1/15, петнаестина, —- 16, ше- 

снаест, шеснаесторо, шеснаестори- 

ца, шеснаести, —— 1/16, шеснаести- 

на, — 17, седамнаест, седамнаесто- 

ро, седамнаесторица, седамнаести, 

— 1/17, седамнаестина, — 18, осам- 

наест, осамнаесторо, осамнаестори- 

ца, — осамнаести, —- 1/18, осам- 

наестина, — 19, деветнаест, девет- 

наесторо, девтнаесторица, — девет- 

наести, — 1/19, деветнаестина, — 

20, двадесет, дваест, двадесеторо, 

дваесторо, двадесеторица, дваесто- 

рица, двадесетина, дваестина, два- 

десетак, дваестак, двадесети, — 

1/20, двадесетина, —- 21, двадесет 

један, двадесет и један, — двадесет 

први, итд., — 30, тридесет (триест), 

тридесеторица, (триесторица), — 

40, четрдесет (четрест), четрдесето- 

ро, четрдесеторица, — 50, педесет, 

педесеторо, педесеторица, — 60, 

шездесет (шесет), шездесеторо, 

шездесеторица, —- 70, седамдесет, 

седамдесеторо, седамдесеторица, 80, 

осамдесет, осамдесеторо, осамдесето- 

рица, — 90, деведесет, деведесеторо, 

деведесеторица, —-  деведесети, — 

100, сто, стотина, стотинак, сто- 

тиница, — _ стострук,  устостру- 

чити, стогуб, стотинити се, —-  сто- 

2290 

ти, стотинити, — 101, сто један, 

итд., — 200, двеста, две стотине, — 

300, триста, три стотине, — 400, че- 

тири стотине, — 500, пет стотина, 

— 600, шест стотина, — 700, седам 

стотина, — 800, осам стотина, — 

900, девет стотина, — 1000, хиљада, 

хиљаду, тисућа, тисућу, хиљадити 

се, хиљадица, хиљадострук, тисућо- 

струк, —  хиљадити, тисућни, — 

2000, две хиљаде, две тисуће, итд., 

— 1,000.000, милион, милионски, 

милионити, —  милионар, мили- 

онарски, —  мултимилионар, — 

1.000,000.000, милијарда, билион, 

милијардски, милијардер, милијар- 

дерски, —- со, бесконачно велики 

број. 
» 

2181. — рачунска радња (опера- 

ција), — сабирање, одузимање, 

множење, дељење, степеновање, ко- 

реновање, логаритмовање, — рачу- 

нати, рачунање, рачуница, израчу- 

нати, прорачунати, прерачунати, 

срачунати, рачун, рачунски, свести 

рачун, сводити рачун, прорачун, 

предрачун, рачунџија, — резултат, 

—- износ, изнети, износити, (тачан 

988). 
сз 

2182. — сабирање, сабирати, са- 

брати, збирати, додати, плус, — са- 

бирак, збир (сума), свега, укупно, 

а) одузимање, одузимати, одузе- 

ти, одбити, одбијати, одбитак, — у- 

мањеник, умањилац (умалитељ), 

минус, разлика, остатак, остати, о- 

стајати. 
~ 

2183. — множење, пута, множи- 

ти, помножити, умножити, — мно- 
женик, множилац (множитељ), чи- 



нилац, коефицијент, сачинитељ, 

производ, — 

а) дељење, делити, поделити, де- 

љеник (делимак), делилац (дели- 

тељ), количник, — кроз, разломач- 

ка црта, — садржати се, садржи- 

лац, остатак, (без остатка, дељив, 

дељивост, — реципрочна вредност, 

— аритметичка средина, просечан, 

просечно, просек, просеком. 

3 

2184. — степеновање, основа (ба- 

за), изложитељ (експонент), вред- 

ност степена, —- степен квадрира- 

ња, подићи на квадрат, подизање 

на квадрат, подићи на куб, подићи 

на четврти степен, итд., — 

а) кореновање, радиканд, коре- 

нов изложитељ, —- квадратни ко- 

рен, извлачење квадратног корена, 

извући квадратни корен, потпун 

квадрат, — кубни корен, извлаче- 

ње кубног корена, потпун куб, — 

довођење корена на заједнички из- 

ложитељ, довођење корена на облик 
степена, рационаљење именитеља, 

рационалити. 
Х 

2185. — разломак (2180а), броји- 

тељ, именитељ, —- прав разломак, 

неправ разломак, —- обичан разло- 

мак, — десетни разломак, десетна, 

запета, коначан разломак, перио- 

дичан разломак, чисто периодичан, 

нечисто периодичан, — скраћива- 

ње разломка, скратити, потирати се, 

— довођење на заједнички имени- 

тељ, — 

а) највећа заједничка мера, ра- 

стављање на просте чинитеље, — 

верижно дељење. 

» 

2186. — размера, аритметичка, 

размера, геометриска, размера, члан, 

— растућа размера, опадајућа раз- 

мера, права, размера, обрнута с (ре- 

ципрочна) размера, — 
а) сразмера (пропорција), уну- 

трашњи чланови, спољашњи члано- 

ви, — пропорционала, — непрекид- 

на, пропорција, — средња, пропорци- 

онала с (геометриска средина), — 

— продужна, пропорција. 
Х 

2187. — просто тројно правило, 
сложено тројно правило, — про- 
центни рачун, главница, чиста 
главница, увећана главница, ума- 
њена главница, проценат, постотак 

(2188), процентни принос. 

2188. — интересни рачун, капи- 

тал, проценат, постотак, интерес, 
камата, прост интерес, сложен ин- 

терес (интерес на интерес), камат- 
ни (интересни) број, каматни (ин- 

тересни) кључ, — термински (роч- 

ни) рачун, — 
а) друштвени рачун, пропорцио- 

нална подела, прост друштвени ра- 
чун, сложен друштвени рачун, — 
верижни рачун, верижно (Розово) 

правило, — есконтни (дисконтни) 

рачун. 
Х 

2189. — логаритмовање, логарит- 

мовати, логаритманд (нумерус, ан- 
тилогаритам), логаритамска, основа, 
логаритам, —  антилогаритмовање, 
—- логаритамски систем, децимални 
(Бригсов) ситсем, природни (Непе- 

ров) систем, логаритамска таблица, 

— карактеристика, мантиса, — ло- 
гаритамска једначина, интерпола- 
ција, кологаритам. 
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2190. — приближна вредност, — 

око (990а), — скраћен (непотпун) 

број, заокругљивање бројева, зао- 

круглити, заокругљен, округао, — 

апсолутна грешка, горња граница 

грешке, — скраћено рачунање, — 

тачност, (равно 2180а). 
со 
~ 

2191. — алгебра, —- алгебарски 

израз, — моном, бином, трином, по- 
лином, — члан, — заграда, спољ- 
на заграда, унутрашња заграда, за- 

грађен, ослободити од заграде, о- 

слобађање од заграде, — уређен по- 

лином, свести једначину, — 

а) упоређивање бројева, —— јед- 

начина, неједначина, — функција, 

— непозната количина (х). 

~ 

2192. — једначина, знак једна- 

кости, једнако, равно, — идентич- 

на (истоветна) једначина, погодбе- 

на једначина, — решење (корен) 

једначине, једначина је задовољена. 

2193. — општа, једначина, алге- 

барска, уређена, бројна једначина, 

—  трансцендентна, изложитељна, 

логаритамска, гониометриска, три- 

гонометриска, једначина, — једначи- 

на првог степена, — квадратна јед- 

начина, дискриминанта, — коефи- 

цијенти једначине, — скратити, по- 

тирати се, — општа квадратна јед- 

начина, чиста квадратна једначина, 

квадратни члан, линеарни члан, 

независни члан. 
>» 

2194. — непозната, —- позната, 

једначина с једном непознатом, е- 

квивалентне једначине, немогућна 

једначина, неодређена једначина, 

224 

— једначина са две непознате, ели- 
минација (избацивање), елимина- 

циона једначина, —- метода упоре- 

ђивања (компарације), метода за- 

мене (супституције), метода једна- 

ких коефицијената, метода неодре- 

ђених коефицијената, (Безутова, ме- 

тода). 
= 

2195. —  неједначина, неједна- 

кост, знак неједнакости, смисао не- 

једнакости, — условна неједначи- 

на, безусловна неједначина. 

Со 

2196. — диференцијални рачун, 

диференцијал, — | 

а) интегрални рачун, интеграл. 

» 

2197. — геометрија, геометриски, 

геометриски (просторни) ликови 
(облици), — 

а) геометриско цртање, справе за 
цртање, (лењир 1604), шестар 

(1605), — графичко рачунање ду- 

жина, — 

6) нацртна геометрија, (пројек- 

ција, 2235). 
хХ 

2198. — тачка, геометриска тач- 

ка, физичка, тачка. 

Х 

2199. — линија, пруга, црта, по- 

влака, пругаст, прутаст, (шпарта- 

ти 1106), — 

а) права линија, права, праволи- 

ниски, управити (2248), — верти- 

кална, (усправна) (2250), висак, — 

хоризонтална (водоравна), либела, 

зидарски троугаоник, —- коса, кос, 

исхерити, изерити (се), нахерити 



(се) (2252), накривити (се), искри- 

вити (се), накренути се, — 

6) зрак (полуправа), почетна та- 

чка, сноп зракова, средиште (цен- 

тар) зрачног снопа, — 

в)у дуж, крајње тачке, почетна 

тачка, завршна тачка, — раздаљи- 

на (отстојање, дистанција). 

Ж 

2200. димензија, величина, — ду- 

жина, мера дужине, — метарски си- 
стем мера, (мерити 2169), — метар, 
дециметар, центиметар, милиметар, 
микрон, милимикрон, — декаметар, 
хектометар, километар, — 

а) миља, хват, аршин, крпа (пла- 

тна), риф, лакат, стопа, палац 

(пол), — 
6) педаљ, пед, — растегљај, — 

чеперак, рогушица, — судланица, 

— пушкомет, — 

в) пантљика, —  микрометарски 

завртањ, нонијус. 
КУ 

2201. — дугачак, дуг, дужина, — 

пружати се, — подужити, проду- 

жити, продужење, наставити (2114), 

— растегнути, растезати, истегнути, 

истезати (22386). 
Ж 

2202. — кратак, краткоћа, окра- 

так, пократак, кратити, скратити, 

пократити, поткратити, —— ократити, 

окраћати, окрачати, —  покупити 

се, скупити се, збећи се. 

Х 

2203. — висок, висина, повисок, 
сврх, узвисити, надвисити, надвиси- 

вати, — 

а) низак, снизак, онизак, низина, 

снизити, — приземљаст, — ниже, 

пониже (2259). 
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2204. — површина, равна. повр- 
шина, равнина. (раван), —- раван, 

равнити, поравнити, уравнити, за- 

равнити, изравнити, изравнати, (не- 

раван 2224), — ниво, — 

а) мера површине, —- квадратни 

метар, квадратни дециметар, квад- 

ратни центиметар, квадратни мили- 

метар, —- квадратни декаметар, ар, 

— квадратни хектометар, хектар, 

— квадратни километар, — 

6) квадратна миља, (итд. 2200а), 

—- јутро, дан орања, ланац, плуг, 

рало, рал, — 
в) комплекс, парцела. 

Х 

2205. — простран, пространство, 
проширити, — 

а) широк, ширина, ширити, ра- 

ширити, проширити, ширење, — 

6) узан, узак, узина, узити, су- 

зити, сужавати (2238а). 

% 

2206. — облик (2331), обличје, 

уобличити, обличити, — подоба, — 

калуп, укалупити, — 

а) прав, правцит, — 

6) крив, кривудав, кривудати, 

кривити (се), искривити (се), кри- 

вина, —- вијугати се, вијуга, уво- 

јак, завојак, савитак, прегибак, — 

кукаст, таласаст, коврчаст, коврча, 

коврчица, коврџа (2084а), коврчи- 

ти (се), сковрчити (се), уковрчити 

(се), кудрав, куждрав, крецав, — 
шара, шарати, ишарати, нашарати. 

>» 

2207. — обао, облина, заоблити, 

(облица 2232), — округао, окру- 

гласт, округлина, заокруглити, — 

а) бокаст, бубрежаст, срцаст, ја- 

јаст, главичаст, — овалан. 
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2208. — дугуљаст, —  шиљаст, 
шиљат, шиљак, (оштар 2222), — 

затубаст, (шипка 1633), — пераст, 

пламенаст, језичаст, гуштераст, ло- 

патаст, лопатичаст, игласт, игли- 

част, иглица, —  бодља, бодљика, 

бодљикав, —  клинаст, копљаст, 

стреласт, — зракаст, зупчаст, 

зубаст, зубац, рецкаст, рецкав, — 

виласт, — звездаст, — рачваст, ра- 

чвати се, ракљаст, — српаст, — пр- 

стаст, — класаст, — крстаст, крст, 

криж, закрстити, — мрежаст, лепе- 

заст, — пршљенаст. 
+ 

2209. — крива линија, крива, 

кривуља, криволиниски, кривина 
(22066), —- отворена крива, затво- 

рена крива, — хипербола, — пара- 

бола, — спирала, — асимптота, — 

изломљена линија. 
» 

2210. — угао, угласт, угаони, — 
краци, крак, двокрак, трокрак, — 
теме, — угломер (1602), — пун у- 
гао, раван (опружен) угао, испуп- 
чен, издубљен, туп, — прав, право- 
угли, правокутан, — оштар угао, 
— допуна угла, — 

а) паралелне праве, праве се се- 
ку, трансверзала, — нормално (у- 

правно), нормала, — косо, — 

6) комплементни углови, супле- 

ментни углови, упоредни. унакрсни, 
сагласни, наизменични, супротни 
углови. 

2 

2211. — равна слика (фигура), 
стране слике, — праволиниска сли- 
ка, тространа, четворострана, пето- 

страна, итд. многострана слика, — 

равнострана, правоугла, косоугла 

слика, — обим слике, — 
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а) симетрија, симетриски, симе- 
трично, симетрала (осовина симе- 

трије), — 
6) подударност, подударан. 

» 

2212. — троугао, трокут, троугли, 

троугаони, трокутни, — стране, те- 
мена, основица, врх, висина, сред- 
ње тачке, средишне (тежишне) ли- 
није, —- унутрашњи угао, спољаш- 

њи угао, — разностран, равностран, 
равнокрак,  косоугли, оштроугли 
(оштрокутни), тупоугли (тупокут- 

ни) троугао, —- правоугли троугао, 
хипотенуза, катете, —- александри- 
ски правоугли троугао, — Питаго- 

рино правило. 
х 

2213. — четвороугао, четворокут, 
четвртаст, — испупчен (конвексан), 

издубљен (конкаван), —- дијагона- 

ла, — трапезоид, — трапез, краци, 
средња линија, — правоугли тра- 

пез, — равнокраки трапез, — дел- 
тоид, — паралелограм, правоугли 

паралелограм, правоугаоник, — 
квадрат, — косоугли паралелограм, 
ромбоид, ромб. 

ж 

2214. — многоугао (полигон), — 

петоугао, шестоугао, седмоугао, ос- 
моугао итд. 

ж 

2215. — круг, кружан, кружна 

линија (периферија), — обим, — 

кружна површина, —  Лудолфов 

број (пи), — средиште (центар), 

средишни (централни), —  полу- 

пречник, пречник, — 

а) тетива, средишна (централна) 

раздаљина, — тангента (диџка), 

тангентна тачка, —- сечица (секан- 

та), — 



6) кружни лук, лук, лучни сте- 
пен, лучни минут, лучни секунд, 
—- угломер (2209), —  средишни 

(централни) угао, перифериски у- 
гао, — 

в) полукруг, квадрант, секстант, 

октант, — сектор (исечак), сегмент 
(отсечак), — 

г) концентрични кругови, — 

кружни прстен, —  ексцентрични 
кругови, — уписани круг, описани 

круг, РЕЈ 

д) елипса, елиптичан, жижа. 

» 

2216. — тело, телесни, — запре- 

мина (волумен), —- хватати, захва- 

тати, — 

а) мера запремине, кубни метар, 

— кубни дециметар, литар, децили- 

тар, деци, декалитар, хектолитар, 
— сатљик, мерица, —- раз, разати, 

6) шака, грст, прегршт, хомут, — 
залогај, гутљај (149), — наручје, 

наручај, — нарамак, бреме, сноп, 

полувача, ломача, страна. 

к 

2217. — грудва, груда, грудваст, 
угрудати се, згрудвати се, улоптати 
се, грумен, грумичак, груменчић, 
гука, згучити, крупица, крушац, — 
кришка, велија, режањ, — зрно, зр- 
наст, зрнце, зрневље, — мрва, мр- 
вица, громуљица, вавољак, — че- 
стица, — 

а) плоча, плочица, поплочати, — 
слој, таван, — лист, листати се, — 
љуска, љушчица, љуштити се, љу- 
спа, љуспица, пахуљица, — 

6) влакно, влакнаст, прамен, 
прам, прамичак, — витлић, свртак, 
сврчак, — влас, власат, власнат, — 

15" 

в) прах, прашак, прашка, праши- 

на, прашити, напрашити, запраши- 

ти, (мести 74та), — трун, трунка, 

труње, труњав, трунити, натрунити. 

» 

2218. — велики, вељи, голем, 

крупан, огроман, горостасан, дивов- 

ски, неизмеран, —- грдосија, колос, 

— превелики, повелик, повећи, ове- 

ћи, — већи, — слота, гломазан, ка- 

баст, (спретан 2219), — величина, 

крупноћа, — увећати, повећати, у- 

величати, — обиман, опсежан, — 

а) расти, порасти, нарасти, изра- 

сти, набујати, набубрити, бубрити, 

набрекнути, забрекнути, надути се, 

надимати се, напети се, (надун 

2166а). 
» 

2219. — мали, мален, ситан, ма- 

јушан, сићушан, омален, фин, — 

ситнеж, ситниж, ситнице, пошури- 

це, —- спретан, спретност, (кабаст 

2218), — толишни, толицни, ово- 

лишни, оволицни, — мањи, сма- 

њити, умањити, — 

а) смањити се, смањивати се, о- 

пасти, опадати, скупити се (2202), 

купити се, спрчити се, — згрчити 

се, грчити се, — спласнути. 

х 

2220. — дебео, дебљина, дебљати, 

одебљати, задебљати, — 

а) танак, танкоћа, танкост, тањи- 

ти, истањити, отањити, стањити, рас- 

тањити, отанчати, гладан, — пљо- 

снат, пљоснина, пљосан, спљошти- 

ти (се), распљоштити (700). 

Х 

2221. — простран, широк, вели- 

ки (опсежан 2218), — 
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а) тесан, тескоба, отешњати, тес- 

нити, отеснити. 
х 

2222. — оштар, бридак, оштрина, 

оштрити, изоштрити (675, 1597), 
наоштрити, (шиљаст 2208), — 

а) туп, тупоћа, тупити, отупити, 

отупети, иступити, — шкрбав. 
» 

2223. — дубок, дубина, — дуп- 

сти (662), — 

а) плитак, 

пличина. 

плиткост, плиткоћа, 

» 

2224. — неравна површина, не- 
равнина, нераван, крива површина, 

(раван 2204, стрчати 2241а), — о- 

бртна површина, меридијан, — 

а) витопер, витоперити се, изви- 
топерити се, изврћи се, — 

6) набор, бора, мрска, смежурати 

се, збрчкати се, — исправити се. 
% 

22285. —  испупчен, испупчење, 
пупчаст, бокаст, избочити, нагучи- 
ти се, набушити се, набућити сг, 

нагунтати се, гунтати се, гунтав, 
а) угнут, угнуће, угнути се, уле- 

ћи се, — издубљен, удубљење. 
~ 

2226. — храпав, храпе, храпавост, 

охрапавети, груб, грубост, огрубе- 
ти, — 

а) гладак, глаткост, глаткоћа, 

гладити, угладити, изгладити, за- 
гладити, сулајисати, глачати, угла- 
чати, лаштити, улаштити, —- изли- 
зати (се), лизати се, (клизав 1876, 

трљати 122). 
Х% 

2227. — шупљина, шупаљ, шу- 
пљика, шупљикав, шупљикаст, по- 
розан, — рупа, рупица, рупчага, — 
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одисати, одушивати, одушка, — 
пукотина, зачкољина, зачкољица, 
— отвор, — зјапити, јапити, зијати, 
зврјати. %ж 

2228. — телесни угао (диједар), 

— страна, ивица, —  рогаљ, рог- 
љаст, позитиван рогаљ, негативан 
рогаљ, — производиља, водиља, — 
теме, ивица, —- ивични углови, те- 
лесни углови, — правоугли рогаљ, 
биправоугли рогаљ, троструки пра- 
воугли рогаљ. 

Х 

2229. — рогљасто тело, — стране, 

бочне стране, основа, — ивице, 60ч- 

не ивице, основне ивице, — | теме, 
— ивични угао, — омотач, мрежа, 
— површина, запремина. 

>» 

2230. — пирамида, основа (ба- 

за), врх, — равноивична пирами- 

да, четворострана, петострана, (итд.) 

пирамида, — зарубљена, пирамида, 
— тетраедар, октаедар, додекаедар, 
икосаедар. 

% 

2231. — призма, призматичан, — 

права призма, правилна призма, 
висина призме, — паралелопипед, 

правоугли, косоугли паралелопи- 

пед, — коцка (хексаедар), коцкаст. 
Х% 

2232. — обло (ваљкасто) тело, —— 

обртно тело, —- изводница, линија 

водиља, — ваљак (облица, цилин- 

дар), ваљкаст, —- осовина, цилин- 

дарска површина, —- прав ваљак, 

равностран ваљак, — колут. 
х 

2233. — купа (конус), купаст, ко- 
ничан, — труба, — осовина, — пра- 
ва купа, равнострана купа, —-  за- 
рубљена купа, допуна. 



2234. — лопта (кугла), лоптица, 

куглица, — средиште (центар) лоп- 
те, главни лоптин круг, полупреч- 
ник, пречник, тетива, —- полулоп- 

та, — полови, — 

а) лоптина површина, — калота, 

— свод, сводити, свести, — појас 

(зона), прстен, прстенаст, — сфер- 

ни двоугао, сферни троугао, — 

6) лоптина запремина, —  отсе- 

чак (сегмент), —- исечак (сектор), 

— слој, — лоптина кришка, — лоп- 

тин клин. 
Хх 

2235. — пројекција, пројецирати, 
пројектанта, пројекциска раван, 

продор, — 
а) транслаторно кретање, —-  ро- 

тационо кретање, ротација, центар 
ротације, — 

6) паралелне праве, —- праве се 
укрштају. 

Х 

2236. — тригонометрија, триго- 
нометриски, тригонометриски круг, 
— координатни систем, координате, 
— апециса, апсцисна осовина, — 
ордината, ординатна, осовина. 

ХЖ 

2237. — синус, — косинус, — 

тангента, — котангента, — кружне 

функције, — 
а) Гаусова раван, — поларне 

координате, — дужина (модуо) 
комплексног броја, — коефицијент 

правца (аргумент). 

» 

> Х 

2238. — простор, просторија, — 

простирати се, простирање, проте- 

зати се, пружати се, пружити се, 

пући, —- широм, — захватати, за- 

хватити, — 

а) површина, ширити се (2205), 

6) дужина, отегнути се, отезати 

се (2201). 
~ 

2239. —  запремати, запремити, 

заузимати, заузети (2216а), — ра- 

спростирати се, распрострети се, — 

распространити се, — прекрилити, 

притиснути, — обухватити, обухва- 

тати, — стати, стајати, примати, 

— опсег, обим. 
» 

2240. — место, местанце, месни, 

положај, — налазити се, наћи се, 

находити се, лежати, бити, — деси- 

ти се, обрести се, денути се, дести 
се, доспети, (позорје 2342), — 

а) ставити, стављати, метнути, 

метати, наместити, намештати 

6) присутан, присутност, прису- 
ство, присуствовати, —- отсутан, от- 
сутност, отсуство, отсуствовати. 

» 

2241. — овде, овдашњи, — ту, 

тамо, тамошњи, — онде, онамо, он- 

дашњи, — где, ма где, којегде, нег- 

де, некуд, игде, гдегод, понегде, 

гдегде, — другде, = 
а) свуд, свуда, свагде, свугде, — 

распрострањен, раширен, — 

6) нигде, никуд, — 
в) местимице, местимично, спора- 

дично. 
~» 

2242. — средина, среда, средњи, 

—- сред, усред, насред, посред, са- 
сред, исред, — средиште, средишни, 
центар, централни, —-  средокраћа, 
усредсредити, —  центрипетални, 
центрифугални, — 

а) кроз, скроз. 

» 
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2243. — страна, банда, бок, боч- 

ни, латерални, ребрани, — овостра- 

ни, онострани, обостран, — 

а) лице, —- наличје, полеђина, 

(пљоштимице 2262). 

3 

2244. — крај, окрајак, прикра- 

јак, крајичак, крајњи, скраја, 

скрајњи, накрај, — бескрајан, бе- 

скрајност, бесконачан,  бесконач- 

ност, — 

а) ивица, ивични, крајац, дизга, 

— обод, — оивичити, ивичити, 0- 

первазити. 
» 

2245. — допирати, допрети, досе- 
зати, досегнути, досећи, — далеко- 

сежан, — достићи, — домашај, — 

граница (2265а), — 

а) почињати, полазити, настаја- 

ти, — од, одавде, одатле, оданде, 

одакле, откле, — с, са, — до, довде, 

довле, дотле, донде, донекле, докле. 

Х% 

2246. — унутра, изнутра, у, уну- 
трашњи, унутарњи, нутарњи, уну- 

трашњост, — 

а) пун, пуноћа, препун, пунцат, 

пунцит, крцат, увршан, —  дупке, 
дупком, — стати, стајати, — напу- 
нити (813), — 

6) празан, празнина, празноћа, 
празнити се, — пусторук, — 

в) улаз, улазак, улазити, ући, — 

прожети, прожимати, — излаз, из- 
лазак, излазити, изићи, изаћи, из, 

— отвор, отворен, отворити (705). 

х 

2243. — споља, спољашњи, спољ- 

њи, вањски, извањски, ван, изван, 

ванка, напољу, напоље, спољаш- 

њост, — 
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а) стрчати, премашати, провири- 

вати, провирити, вирити, гвирити, 
— промол. 

>» 

2248. — правац, правце, право, 

управити (2199а), ухватити пра- 

вац, смер, —- упутити се, — к, ка, 
пут, према, — дуж, —  скренути 

(643), заокренути, занети, заноси- 

ти, — наопако, наопачке, — 

а) криво, укриво, накриво, кри- 
вудати, искривудати, кривудав, — 

вијугати се, веругати се, — прела- 

мати се, кружити (1872в), заокру- 

жити, — уковитлац. 

% 

2249. — овуда, овамо, амо, одову- 

да, — туда, тамо, отуда, отуд, — ону- 

да, онамо, одонуд, — некуд, нека- 

мо, кудгод, однекуда, однекуд, — 

свакуда, свакуд, одасвуд, отевуда, 

— куда год, —- никуда, никуд, ни 

од куда, — куда, куд, камо, акобог- 

да, — откуда, откуд. 

Х 

2250. — усправно, усправо, дуп- 

ке, вертикално (2199а), право, од- 

весно, окомит, — усправити, усправ- 

љати, — тумба, тумбе, — 

а) висити, —- опустити (се), о- 

клембесити (се), отомбољити – (се) 

(5246). 
» 

2251. — полошке, положен, 

водоравно, водораван, уводоравни- 

ти, хоризонтално, хоризонталан. 

о Ј 

2252. —- косо, кос, укосити, за- 

косити, накриво, накрив, накриви- 
ти, укривити, кривити, нахеро, нае- 
ро, нахерити, наерити (се) (2199а), 

а) нагиб. 



2258. — навише, увис, (узбрдо 

1999), — 
а) уз, — 

6) оздо, одоздо. 
» 

2254. — дизати се, дигнути се, 
дићи се, подићи се, издићи се, узди- 

ћи се, пети се (2111), попети се. 
» 

2255. — изнад, над, више, врх, 

поврх, преко, —- горе, горњи, гор- 
њиште, врх, уврх, сврх, вршак, овр- 
шак, — наднети се, наткучити се. 

» 

2256. — на, наврх, по, — налећи, 

— преко, — 

а) наслагати (се), назидати, на- 

трпати, трпати, претрпати, нагоми- 

лати, гомилати (656), набацати, — 

попасти, попадати, — гомила, хрпа, 

рњага, купа. 
+ 

2257. — наниже, надоле, напод- 

ногу, (низбрдо 1999), — 

а) низ, — 

6) озго, одозго, — с, са. 
» 

2258. — спуштати се, спустити 
се, силазити, сићи, —- падати, па- 

сти, пропасти, —- срушити се, сур- 

вати се, стропоштати се (566). 
СУ 

2259. — испод, под, ниже (22034), 

— доле, доњи, — дно, удно, садно, 

а) подметнути, подметати. 

» 

2260. — напред, — спреда, спред, 

= отепреда, —- пред, испред, — 

предњи, предњачити, предводити 

а) наспрам, спрам, према, спроћу, 

= напремасе. 

2261. — натраг, назад, — натра- 
шке, унатраг, уназад, назадачке, — 
позади, озад, остраг, отраг, страга, 
састраг, отстрага, одостраг, — зад- 
њи, стражњи, позадина, — 

а) иза, за, залеђе, — 

6) заклањати, заклонити, заклон. 
ж 

2262. — попреко, попречке, упре- 
ко, — попречан, — побочке, побоч- 

ни, пљоштимице (1'96а), — 

а) унакрст, — укрстити, укршта- 
ти, изукрштати, — 

6) уздуж. 
»% 

2263. — десно, десни, — дешњак, 

— надесно, — 
а) лево, леви, — левак (2108), — 

налево. 
к 3 

2264. — око, около, наоколо, Уу- 

наоколо, — изокола, — околина 
(2005), околни, — 

а) заобилазан, обилазан, заход- 

но. 
» 

2265. — међу, између, —  међу- 
простор, — 

а) граница, граничити (се), 

ставити границу, (преко 2005а). 

» 

2266. — раздаљина, размак, да- 

љина, удаљење, даљ, удаљеност, — 

растојање, отстојање, — раздалеко, 

далеко, далек, подалеко, надалеко, 

издалека, издаље, поиздаље, —— У- 

даљен, даљни, даљи, даље, најда- 

ље, — чак, — удаљити се, (удаљи- 

ти 155), удаљивати се, —  унедо- 

глед, недогледан, непрегледан, — 

растркан, раштркан, — 

а) густ, чест, утрпан, — 

6) редак, проређен. 

по- 
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2267. — близу, изблиза, 

ближе, поближе, — близак, бли- 

жи, оближњи, близина, ближити 

се, приближити се, — недалеко, на- 

домак, — покрај, крај, украј, по- 

ред, според, код, при, уз, уза, до, 

дуж, —— при руци, наручан, — пре- 
ки, пречи, препречити (2002), — 

а) мимо, поред, —- мимоићи, ми- 

нути, разминути се, —  укрштати 

се, — 

6) напоредо, упоредо, барабар. 

ублизу, 

2270. — време, доба, епоха, — 

датум, — падати, лицем на, — рок, 

вада, термин, — поставити рок, за- 

казати, — доспети, приспети, при- 

спелост, доћи, (куцнути 23046), — 

дугорочан, краткорочан, — 
а) календар, календарски, алма- 

нах (167), — грегоријански, по ста- 

ром, — јулијански, по новом. 

» 

2271. — тада, тад, тадашњи, — 

онда, заонда, ондашњи, (сада 2291), 

— кад, када, кадашњи, — другда, 

— гдекад, кадгод, каткад, гдегод, 

погдекад, понекад, понегда, некад, 

негда, овда-онда, —- икад, игда, — 

којекад, — свакад, свагда, увек, 

навек, вавек, (одувек 2293), ва- 

зда, кадгод, узаман, удиљ, ваздаш- 

њи, свагдашњи, свагдањи, у себицу, 

усебичити, — већином, махом, — 

кад год, — никад, нигда, на куко- 

во лето, о кукову дне. 
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2268. — сучељавати се, додири- 

вати (се), дотицати (се), до, уз, су- 

седни, —- приљубити се, сљубити 

се, (граница 2265а, налећи 2256). 
зе 

2269. — ред, распоред, ређати, 

наређати, поређати, уредити, ра- 

споредити, распоређивати, разреди- 

ти, разместити, размештати, разме- 

штај, — врстати, — наместити, на- 

мештати (996а), — уредан, уред- 

ност, неуредан, неуредност. 

МЕ 

2272. — трајање, дужина време- 

на, — период, раздобље, век, — 

трајати, потрајати, трајан, траја- 

шан, трајност, трајашност, подржа- 

ти, — повлачити се, — навршити, 

навршивати (се), — напунити, — 

проћи, пролазити (2283), протећи, 

протицати, прохујати, —- провести, 

проводити, пробавити, саставити. 

~ 

22713. — дуго, дуг, дужина, заду- 

го, позадуго, подуже, — дуговечан, 

дуготрајан, — ветеран, — вековит, 

постојан, —  бескрајан, бескрај, 

неограничен, вечит, вечито, веков- 

ни, вечан, вечно, вечност, — овеко- 

вечити, — до суђена дана (1037), 

—- одуљити (се), одужити (се), 0- 

тегнути (се), отезати (се), дуљити, 

развући, развлачити, трговлачити, 

одуговлачити, дужати, одужати, ду- 

љати, — прековремен, —– односити 



времена, одузимати времена, дангу- 
бан, — продужити, (увек 2211), — 

а) губити време, изгубити вре- 

ме, дангубити, издангубити, задр- 
жавати се (266). 

» 

22714. — кратко време, кратак, 
краткоћа, краћати, окраћати, скра- 

тити, — маловечан, пролазан, тре- 

нутан, кратковечан, кратковечност, 

кратковремен, кратковременост, 

краткотрајан, привремен, привре- 

мено, прелазан. 
х 

22715. — брзина, брз, брзо, нагло, 
наглост (1862), (журити се 264), — 

а) спор, споро, спорост, — пипав, 

пипавост, — заметан, —- постепен, 

постепено, постепеност (1862а). 

> 

2216. — мера времена, —- година, 
годиште, лето, годишњи, годишње, 

огодинити, —  преступна година, 
проста година, — једногодишњи, 

двогодишњи, трогодишњи, тролет- 

њи, многогодишњи, дугогодишњи, 

— полгође, полугодишњи, семе- 

стар, семестарски. 
Х 

2277. — деценија, — 

а) столеће, столетњи, век, стого- 

дишњи, стогодишњица, — 

6) миленијум. 
жЖ 

2278. — месец, месец дана, ме- 

сечни, — тромесечје, тромесечни. 

Х 

2279. — седмица, 

мични, недељни. 
х 

недеља, сед- 

2280. — дан, данак, —- дневни, 

(датум 2270), — једнодневни, дво- 

дневни, тродневни, итд. — ваздан, 

поваздан, — пола дана, чело, — цео 

(боговетни) дан (22864). 
3 

2281. — сат, сахат, час, сатни, — 

а) минут, — 

6) секунд, — трен, тренутак, тре- 

нутан, тренуће ока, тренут, час, ча- 

сак, часом, часком, —  магновење, 
мах, пар. 

х 

2282. — почетак, почетан, почет- 

ком, — почети, почињати, започети, 

започињати, отпочети, отпочињати, 

настати, настајати, отворити, заве- 

сти, заводити, инаугурисати, — по- 

четник, почетница, — стати, узети, 

ударити, надати, — поћи (577), 

полазити, полазак, — најпре, из- 

најпре, испрва, спрва, спочетка, из 
прва краја, — у повоју — први, 
прво, првенство, првенствено, — од, 

отада, отад, одонда, откад, откако, 

а) зачетак, зачети, — понићи, — 

порекло, потицати, —- искон, оди- 

скона, исконски, првобитни, прво- 

тан, изворан, — друготан. 
» 

2283. — ток, тећи, 

(2212), — јек, —- средина, среди- 

ном, половина, половином, уполо- 

вачити, — увелике, увелико, — 

а) сазрети, доспети, приспети, 

стићи. 

пролазити 

» 

2284. — крај, конац, крајем, при 

крају, коначан, крајњи, напослетку, 

напокон, најпосле, најзад, послед- 

њи, последак, задњи, — бескрај, — 

претпоследњи, — наизмаку, истек, 

свршетак, завршни, закључни, за- 

кључно, — проћи (2272), мину- 

ти, превалити, — истећи, дотрајати, 
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(престати 2286), — до, дотле, дота- 

да, досада, — док, докле, — заста- 

рети, застарелост, преживети (се), 

преживео. 
» 

2285. — свршити, свршетак, за- 
вршити, завршетак, завршак, довр- 

шити, довршетак, дочети, дочетак, 

окончати, докончати, доконати, до- 
крајчити, привести крају, отараси- 
ти, трсити, смирити, готов, — 

а) недовршен. 

2286. — престати, престајати, 
престанак, патинути, патисати, — 

а) непрестано, непрестани, непре- 

кидан, беспрекидан, без престанка, 

без претрга, стално, сталан, једна- 

ко, цео, цео боговетни дан (2280). 

% 

2287. — прекинути, прекидати, 

прекид, обуставити, обустава, зау- 

ставити (635), престати (2286), — 

испрекидан, —- раздео, (непреки- 

дан 2286а), — 

а) пауза, почивка, — 

6) продужити, продужење, 

ставити, наставак. 

Н3- 

2288. — понављање, поново, по- 

нован, наново, изнова, опет, исте- 

кар, испотекар, испочетка, — поно- 

вити (се), понављати (се), опетова- 

ти (се), поврат, — узастопце, уза- 

манце, — првина. (21806), — на ма- 

хове, — мах, у два (итд.) маха, пут, 

једанпут (21806), други пут, дру- 
гом, трећи пут, трећом, — 

а) обновити, обнављати. 
х 

2289. — редовно, редовито, редо- 

ван, редовит, стално, увек, једнако, 
све, — 
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а) свакодневно, свакодневни, сва- 

кидашњи, свагдашњи, свагдањи, 

сваки убога дан, посведневно, — 

6) већином, махом, обично, оби- 

чан, — 

в) нередовно, — 

дохват. 

припадом, на- 

ли. 
7“ 

2290. — често, чест, учестати, по- 

често, чешће, небројено пута, (отр- 

цати се 299), — 

а) ретко, редак, необичан, — ма- 

ло кад, -- понекад, понегда, кат- 

кад, кадикад, покаткад, катшто, ка- 

што, покашто, овда-онда, другда, 

с времена на време, повремен. 

(РЕЛАТИВНО ВРЕМЕ) 

2291. — садашњост, сада, сад, 

засад, засада, садашњи, садањи, ја- 

кошњи, савремен, сувремен, савре- 

меник, савременост, модеран, по- 

стојећи, данашњи, данас, (тада 

2211), — 

а) овогодишњи. 
~ 

2292. — прошлост, прошли, пре- 

ђашњи, прошасти, бивши, минули, 

— претпрошли, — пређе, пре, рани- 

је, првашњи, — отпре, — пре, на- 

зад, — 

а) досада, досад, дојако, 

досадашњи, дојакошњи. 
>» 

досле, 

2293. — давно, давни, давнашњи, 

одавно, подавно, поодавно, давни- 

на, прадавни, некада, једном, нека- 

дашњи, негдашњи, старина, старин- 

ски, старовремски,  стародревни, 

древни, стари, прастари, памтивек, 
преисториски, препотопски, —-  од- 

вајкада, одувек, (увек 2271), из- 

давна, — 



а) недавно, недавнашњи, скоро, 

скорашњи, скорашњица, — | мало- 

час, малопре, отоич, — отскора, до- 

скора, доскорашњи, дојучерашњи. 

~ 

2294. — старост, доб, стар (2074), 

а) стар, старост, остарети, —- ве- 

теран, — бајат, убајатити се, уста- 

јати се, — 

6) млад, младост, — нов (300), 

новост, новина, новајлија, — нова- 

чити, с новачење, новотарија, — 

свеж, тазе, скорашњи (2319а). 
» 

2295. — јуче, јучерањи, јучераш- 
њи, јучерашњица, — 

а) синоћ, синоћни, синоћница, 
Х 

2296. — прекјуче, прекјучерањи, 

прекјучерашњи, — 

а) прексиноћ, оновечери, прекси- 

ноћни. 
~ 

2297. —  накјуче, накјучерањи, 
накјучерашњи, — 

а) ономад, ономадашњи, — неки 

дан. 
% 

2298. — лани, лањски, прошло- 

годишњи, —  преклани, преклањ- 
ски, — ономлани, ономлањски. 

% 

2299. — будућност, будући, иду- 
ћи, потоњи, —- убудуће, унапред, 

унапредак, отсад, отселе, отсле, по- 

сад, —- кроз, после, након, наком, 

— доцније, — претстојати, — 

а) довек(а), заувек, занавек, за 

вечита времена. 
» 

2300. — скоро, ускоро, наскоро, 

скорашњи, убрзо, — приближити 

се, прикучити се, — одмах, умах, — 
а) вечерас, вечерашњи, довече, 

ноћас, ноћашњи. 
Ж 

2301. — сутра, сутрашњи, сутра- 

шњица, — ујутру, — 
а) прексутра, прекосутра, прек- 

сутрашњи, ондан, — 
6) наксутра, наксутрашњи. 

>» 

2302. — напролеће, —  налето, 

— најесен, — назиму, — 

а) догодине. 

(УПОРЕДНО ВРЕМЕ) 

2303. — истовременост, истовре- 
мен, истовремено, једновремен, јед- 

новремено, наједно, истодобан, и- 

стодобно, — савремен, сувремен, са- 
временик, —- док, докле, — завре- 
ме, за, при, — пратити, пропратити, 
— стећи се, стицати се, стицај, (у- 

лучити прилику 236а). 
хж 

2304. —  превременост, превре- 

мен, претходити, претходни, — пре, 
пред, раније, дотада, претећи (597а), 

— претходник, претшасник, прете- 
ча, (598), — уочи, навечје, навечер- 

је, предвечерје, (сутрадан 2305а), 

— предзнак, знамење, — унапред, 

(предухитрити 486), — 
а) рано, рани, ранити, поранити, 

подранити, зарана, ранилац, рано- 
ранилац, — преран, прерано, — из- 

рана, израније, (доцкан 2306), — 
6) навреме, — крајње време, куц- 

нуо је последњи час, (благовремен 

2307). 
Х 

2305. — следовање, следовати, — 

после, након, наком, иза, потом, за- 

тим, доцније, касније, —- пошто, — 
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следбеник, —- одмах, умах, сместа, 

безодложно, безодвлачно, — чим, 

како, — следећи, идући, наредни, 

— накнадно, накнадни, — 

а) сутрадан, сутравече, — 

6) редом, ред, наредни, — преко 

реда, прекоредан, — прескочити, 

прећи, — наизменце, наизменично, 

— пре, пред, испред, — после, за, 

иза. 
~ 

2306. — доцкан, доцне, касно, по- 

зно, позан, доцније, касније, подоц- 

кан, у зло доба, — прекасно, — ка- 

снити, закаснити, закашњење, доц- 

нити, задоцнити, задоцњење, одоц- 

нити, опознити, (задржати се 519), 

а) тек, истом, јако, јаком, топрв, 

6) одгодити, одгађати, одгађање, 

одгода, одложити, одлагати, одла- 

гање, одуговлачити, (безодложно 

2305). 
о 5 

2307. — благовремено, благовре- 

мен, благовременост, тачно, тачан, 
тачност, — најдаље, (имати време- 
на 266). 

25 

2308. — међувреме, међувремен, 

размак, — међутим, међутимни. 

кз 

2309. — чекати, почекати, приче- 

кати, чекнути, ишчекивати, очеки- 

вати, сачекати, (изгледати кога 

21216), — дреждати, џоњати, чами- 

ти, очамати, чамети, окапати, — 

стрпети се, претрпети се, притрпе- 

ти се. 

(ГЕОГРАФСКО ВРЕМЕ) 

2310. — годишње доба, сезона, се- 

зонски, — година (2276), — 
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а) пролеће, премалеће, пролећни, 
пролетњи, —  пролетос, пролето- 
шњи, — пролећна равнодневица, — 

6) лето, лети, летњи, летос, 

летошњи, —  летовати, прелетити, 
летиште, — дугодневица, — баби- 

но лето, — 
в) јесен, јесењи, јесенски, — је- 

сенас, јесенашњи, — јесења равно- 

дневица, — 
г) зима, зими, зимски, зимњи, — 

зимус, зимушњи, — зимовати, пре- 
зимити, зимовник, —- средозимци, 
краткодневица. 

» 

2311. — месец, месечни, месечно, 

— јануар, сечањ, јануарски, сечањ- 

ски, — фебруар, вељача, фебруар- 

ски, — март, ожујак, лажак, мар- 

товски, — април, травањ, април- 

ски, травањски, априлили, — мај, 

свибањ, мајски, свибањски, маја- 

лос, —— јун, липањ, јунски, липањ- 

ски, — јул, српањ, јулски, српањ- 

ски, — август, коловоз, августов- 

ски, — септембар, рујан, септем- 

барски, рујански, —- октобар, ли- 

стопад, октобарски, листопадни, — 

новембар, студени, новембарски, — 

децембар, просинац, децембарски, 

просиначки. 
» 

2312. — седмични (недељни) да- 

ни, — недеља, недељни, — понеде- 

љак, понедеоник, понедељник, — 

понедеоничар, — уторак, уторник, 

уторни, — среда, — четвртак, — 

петак, — субота, суботни. 
~» 

2313. — дан, данак, дневни, днев- 

но, — дању, дањом, по дану, обдан, 

прекодан, дневи, — обданица, (да- 

нас 2291), — бели дан, — 



а) ноћ, ноћни, — ноћу, обноћ, 

преконоћ, — ноћас, ноћашњи, — у- 
ноћати се, — замрћи, замркнути, 

омрћи, омркнути, — глуво доба, — 

поноћ, поноћни, — 

6) вече, увече, вечером, — вече- 

рас, довече, —- заранци, повечерје, 

— сумрак, сумрачје, сутон, смрћи, 

се, смркнути се, смрачити се, (ви- 

дело 1902в). 
> 

2314. — јутро, јутарњи, јутрењи, 

—- ујутру, ујутро, изјутра, јутром, 
— одјутрити се, поодјутрити се, — 

јутрос, јутрошњи, — 

а) зора, освитак, освит, праско- 

зорје, прозорје, — у цик од зоре, — 

сванути (се), свануће, свитати (се), 

свитање, осванути, освитати, расви- 

тати се, расванути се, расвит, рас- 

витак, —- зарудети, забелети (се), 

— разданити се, развидети се. 
Х 

2315. — подне, подневни, у по- 

дне, око подне, — ручаница, руча- 

но доба, — 

а) пре подне, јутро, преподневни, 

доподневни, — 

6) после подне, по подне, попо- 

дневни. 

ФИЛОЗОФИЈА 

2316. — филозофија, филозоф, 
филозофски, —- метафизика, мета- 
физичар, метафизички. 

Х 

2317. — биће, — егзистенција, — 

онтологија, — бити, бивати, посто- 

јати, постојање, имати, — налази- 

ти се, живети, — владати, завлада- 
ти, зацарити се, укоренити се, ухва- 
тити корена, узети маха, — ствар, 
— чињеница, чињенички, факат, 
фактички, —- позитиван, —- ствар- 
ност, стваран, реалност, реалан, 
— јава, — 

а) нестваран, уображен (948). 
х 

2318. — постати, постајати, ство- 

рити се, настати, наступити, наступ, 

испасти, изићи, изаћи, доћи, поста- 

ње, постанак, постајање, — појави- 

ти се, појава (2121), угледати све- 

та, искрснути, избити, подићи се, — 

показати се, указати се, —- прове- 

јавати, —- остварити се, испунити 

се, — добити, стећи (2351а), — 

а) изјаловити се, — 

6) запети, запињати, (застој 16). 

» 

2319. — створити, сатворити, ства- 

рати, стварање, творити, творба, 

саздати, саздање, (направити 309), 

—- остварити, испунити, оживо- 

творити, — створитељ, творац, 

саздатељ, аутор, — плодан, — не- 

плодан, јалов, —- створење, створ, 

творевина, саздање, — основати, о- 

снивати, оснивање, оснутак, осни- 

вач, засновати, образовати, устано- 

вити, установа, —- утемељити, уте- 

мељач, — успоставити, успоставља- 
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ти, поставити, саставити, саставља- 

ти, увести, уводити, завести, заво- 

дити, (нов 22946, уништити 23218), 

а) самоникао, самониклост. 

ко 

2320. — немати, не бити, не по- 

стојати, —- отсуство, оскудица, не- 

сташица, помањкање, — ништа, ни- 

штавило, нирвана, — отпасти, от- 

падати, — нестваран, нереалан, 

негативан, одричан, негација, — не, 

није, аја, — ни, нити, — нико, ни- 

један, никакав, —- николико, ни- 

како, — нимало, ни трага, ни нај- 

мање, ни помена, — нипошто, — 

никада, нигде, — немој, немојте 

(402). 
»% 

2321. — нестати, нестајати, по- 

нестати, нестанак, (престати 2286), 

изгубити се, губити се, проћи, про- 

лазити, ишчезнути, ишчезавати, из- 

мицати се, помањкати, преманкати, 

премаћи се, премакнути се, чилети, 

ишчилети, фалити, — мањак 

(232Та), — 

а) пропасти, пропадати, пропаст 

(22), разорити се, — срушити се, 

суновратити се, отићи у суноврат, 

6) одржати се, очувати се, — 
в) уништити (310), укинути, у- 

гушити, угушивати, сузбити, сузби- 

јати, уклонити, удаљити, избриса- 

ти. 
х 

2822. — извесност, известан, из- 

весно, сигурност, сигуран, сигурно, 

јамачно, — 

а) неизвесност, неизвестан, неси- 
гурност, несигуран, — довести у пи- 

тање (25), (произвољан 9886). 
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2323. — могућност, могућан, мо- 
гуће, можда, моћи, — омогућити — 

изглед, лако, — умало, замало, ма- 
ло, мал, — | 

а) немогућност, немогућан, немо- 

гуће, — онемогућити, — тешко, је- 

два, (вероватно 942). 

Х 

2324. — материја, материјалан, 
тело, телесан, стваран, стварност, 

(ствар 1860а), реалан, реалност, 

вештаствен, опипљив, (јава 2125а), 

— утеловити, утеловљавати, утелов- 

љење, оваплотити, оваплоћен, ова- 
плоћење, оличити, оличавати, оли- 

чен, оличење (2171), — природа, 

природан, нарав, нараван, — 

а) натприродан, натчулан. 

% 

2325. 
мислен. 

— нетелесан, бестелесан, 

Х 

2326. — целина, целост, цео, це- 

локупан, целцат, сав, савколик, вас, 

васколик, — комплекс, (систем 

95ба), — 

а) сложен, сложеност, — меша- 

вина, — прост, једноставан, упро- 
стити, упрошћавати, — 

6) саставити, саставак (729), — 

в) обухватити, обухватати, — 0о- 

квир. 
КУ 

2327. — потпун, потпуно, потпу- 

нити, употпунити, попунити, инте- 

гралан, неокрњен, неначет, нетак- 

нут, недирнут, неповређен, цео, чи- 

тав, здрав, — свестран, —-  досло- 

ван, дословце, — савршен, — 

а) непотпун, непотпуност, мењак 

(2321), крњ, крњав, окрњити, кус, 

поткусити, —- ограничити се, - - 



6) одвојити (се), подвојен, оде- 
лити, одвалити (се), отпасти, отпа- 

дак, — комад, парче, (начети З01а), 

в) остати, остајати, остатак, пре- 

остати, преостатак, претећи, — 

г) опширан, опширно, опшир- 

ност, подробан, подробност, потан- 

ко, потанкост, танчина, утанчати, 
исцрпан, — 

д) укратко, скратити, —- извод, 
(скраћеница 2366а). 

% 

2328. — део, делић, удео, делом, 

делимице, делимично, тал, исе, о- 

брок, — донекле, —- појединост, — 

припадати, — 

а) одељак, одељење, раздео, раз- 

ред, отсек, партија, глава, поглав- 

ље, тачка, — 

6) делити, дељење (2183а), део- 
ба, поделити, подела, разделити, 

расподелити, расподела, изделити, 

размерити (2169), разгодити, раз- 

гађати, рашчланити, разложити, 

разлагати, — 

в) грана, 

(2016), крак. 

огранак, гранати се, 

хХ 

2329. — састав, саставни, склоп, 

— крој. 
» 

2330. —- садржати, садржавати, 

садржина, садржај, — састојати се, 

састојак, саставни део, — сачиња- 

вати, —- имати, бити снабдевен, но- 

сити, — 

а) суштина, квинтесенција јез- 

гра, битност, битан, — тежиште, о- 

снова, основни, темељ, подлога, ба- 

за, — главан, главни (318), углав- 

ном, поглавит, поглавито, — у ве- 

ликим потезима, — 

вршност, (споредан 

2327дД). 

површан, по- 

319, извод 

Х 

2331. — облик, обличје, подоба, 

форма, формалан, (геом. 2206), — 

а) изглед, изгледати, чинити се, 

учинити се, —- једнолик, једноли- 

кост, једнообразан, једнообразност, 

— разнолик, разноликост, — 

6) безобличан, безобличност. 
» 

2332. — особина, својство, при- 

рода, карактер, каквоћа, (врста 

971), одлика, страна (добра итд.), 

— особитост, особеност, нарочит, о- 

себујан, осебујност, — обележје, — 
овакав, такав, онакав, некакав, сва- 

какав, свакојак, којекакав, ника- 

кав, какав, —- одликовати се, свој- 

ствен, урођен, — атрибут, — 

а) стање, —  усталити (се), — 

пореметити (се), поремећај. 
КУ 

2333. — јединка, индивидуа, по- 

јединац, поједини, појединце, поје- 

диначно, — примерак, глава, ко- 

мад, грло (1690), — 

а) посебан, засебан, усамљен, у- 

самљеност, сам, насамо, нарочит, 

особен, особит, — једини, једин- 

ственњ, — издвојити, издвајати, одво- 

јити, одвајати (303), оделити, оде- 

лит, изоловати, — осим, без, ис- 

кључно, (пречистити 145), — оба- 

шка, побашка, башка, одељено, о- 

собито, напосе, понаособ, посебно, 

— осамљен, — 

6) разјединити, растројити, рас- 

тројство, расуло. 
»% 

2334. — скуп, збир, заједница, 

група, — заједно, уједно, пратити, 
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— са, —— закључно, укључно, укљу- 

чиво, — сви, сваки, ко год, — све, 

свашта, што год, — листом, сами, 

све сами, — заједнички, збирни, 

скупни, — општи, опћи, свеопшти, 

уопштити, уопштавати, уопште, — 

обухватити, обухватати, — међу, из- 

међу, оду = 

а) сјединити (се), ујединити 

(се), јединити (се), саставити, сло- 

жити, слагати, удружити, сажети, 
сажимати, — гарнитура. 

х 

2385. — правило (967), прави- 
лан, правилност, норма, нормалан, 

— начело, принцип, начелни, прин- 

ципијелни, редован, (систем 95б6а), 

а) пример, —- применити (296), 

6) гесло, девиза, мото. 

~ 

2336. — неправилан, неправил- 

ност, ненормалан, ненормалност, 

абнормалан, нередован (96тТа), — 

а) изузетак (968), изузетан, изу- 

зетно, изузевши, изузев, осим, о- 

кром, мањ. 

2337. — обичан, обично, обич- 

ност, — природан, — 

а) необичан, ванредан, изванре- 

дан, редак, реткост, — беспримеран, 

незапамћен. 

2338. — однос, одношај, односи- 

ти се, односни, односно, —- одгова- 

рати, одговарајући, — _ према, 

спрам, — 

а) сразмера (2186), сразмеран, 

несразмера, несразмеран. 

~ 

2389. — међусобно, међусобни, 
међусобност, — узајамно, узајамни, 
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узајмице, узајамност, реципрочан, 

реципрочност, реципроцитет, —- о- 
бостран, једностран. 

» 

2340. — веза, имати везе, довести 

у везу, — тицати се, дирати, зади- 

рати, — дотични (953а), — 

а) непосредан, израван, дирек- 

тан, непосредно, изравно, директно, 

— лично, сам, главом, — 

6) посредан, посредно, 

ство. 

посред- 

»% 

2341. — зависност, зависити, за- 

висан, — независан, независност, 

а) услов, увет, погодба, — усло- 

ван, уветан, уветован, уветованост, 

— условити, условљен, — безуслов- 

но, безуветно, апсолутно, — пошто 
пото, — 

6) потребан (31). 

хХ 

2342. — збивање, збивати се, зби- 

ти се, бивати, шта је било од..., до- 

годити се, догађати се, догађај, де- 

сити се, дешавати се, случити се, 

случавати се, стећи се, падати, пљу- 

штати, припетити се, одиграти се, 

извршити се, испунити се, оствари- 

ти се, — букнути, — прилика, при- 

года, згода, — пригодан, (улучити 

прилику 236а), — случај, — појав, 

чин, призор, сцена, — позорје, по- 

зорница, поприште, — афера, — 

а) приредити, приређивати, при- 

редба (175), приређивач, —- упри- 

личити, — програм, —  замесити, 

закувати (502), (остварити 236), — 

6) затишје, мртвило. 

2343. — известан, извесност, си- 

гуран, сигурност, неминован, неми- 



новност, неизбежан, неизбежност, 

фаталан, фаталност, не гине му...., 

а) неизвестан, неизвесност, неси- 

гуран, несигурност, проблематичан, 

6) случајан, случајно, случај- 

ност, пуки случај. 
» 

2344. — начин, — овако, тако, о- 

нако, некако, икако, свакојако, ка- 
ко, — мојски, његовски. 

» 

2345. — околност, — прилике, — 

стицај околности, — заплет. 

Х 

2346. — ток, тећи, развијати се, 
развој, развитак, процес, (куд пу- 
кло да пукло 2356), — 

а) ступањ. 
» 

2347. — промена, променити се, 

променљив, променљивост, измени- 
ти, изменити се, измена, мењати 
(313, 975, 993), мењати се, мењање, 

преиначити, преиначење, преинака, 
предругојачити, — несталан, не- 
сталност, непостојан, непостојаност, 

— прелазан, прелазност, — 
а) сталан, сталност, постојан, по- 

стојаност, непроменљив, непромен- 
љивост, — 

6) преокрет, обрт, — прекрет, — 
прелаз, — наступ. 

Х 

2348. — постепен, постепено, по- 

степеност, поступан, поступно, по- 
ступност. 

х 

2349. — криза, 

тичност, 
критичан, кри- 

% 

2350. — преображај, преобразити 
се, преображавати се, метаморфоза, 
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претворити (се), претварати (се), 
прометнути се, протурити се, ство- 
рити се, проврћи се, — преобрати- 

ти, преобраћати, преобраћај, прео- 

кренути, препородити (се), препо- 

рођај, препород. 

Х 

2851. — узрок, узрочни, узроч- 
ност, — проузроковач (2354), — 

безузрочан, — услед, због, зато, за- 
што, — 

а) побуда, побуђен (883), из, — 

6) приписати, приписивати, 

% 

2352. — разлог, образложити, — 

како, пошто, — оправдан, оправда- 
ност, основан, основа, освов, осно- 
ваност, оснивати (се), почивати, — 
повод, — позивати се, позвати се, 

а) безразложан, неоправдан, не- 

оправданост, неоснован, неоснова- 

ност, — 

6) противразлог. 

»% 

2353. — обзир, с обзиром, — без 

обзира, (965). 
Ж 

2354. — дејство, дејствовати, ути- 

цати, утицај, упливисати, уплив 

(376), проузроковати, узроковати, 

произвести, — изазвати, изазивати, 
задати, задавати, улити, улевати, 
уливати, — будити, побудити, — 
подгревати, потпирити, потпирива- 
ти, распирити, распалити, —- пот- 
стаћи, потстицати, — чинити, причи- 
нити, —- нанети, наносити, — до- 
вести до, припетити, дати повод, — 
плод, учин, резултат, (нечије) ма- 

сло, — благодарећи, — чинилац, 

чинитељ, — успешан, успешно, це- 



лисходан (425), ефикасан, — пре- 

судан, отсудан, одлучујући, (важан 

378), — 
а) сметати. сметња (485), — не 

мари, — 
6) јак, јачина, јакост, — јачати, 

ојачати (307), — 

в) слаб, слабост (308), — 

г) упркос, поред, покрај, код, — 

ипак, 
» 

2355. — средство, оруђе, (прибор 
1580а), —- помоћу, помоћни, по- 

средством, — служити, послужити 

(425), (циљ 881). 
х% 

2356. — последица, последак, 

следити, следовати, произићи, про- 

Бри 5 

2358. — лингвистика, лингвисти- 

чки, лингвист, филологија, фило- 

лог, филолошки. 

ж 

2359. — језик, језични говор, — 

народни говор, књижевни језик, 

— матерњи језик, —- стран језик, 

страна реч, — 

а) наречје, дијалекат, дијалекат- 

ски, — штокавски, штокавац, што- 

кавштина, — кајкавски, кајкавац, 

кајкавштина, — чакавски, чакавац, 

чакавштина, — екавски (источни) 

говор, екавац, екавштина, — ије- 

кавски, јекавски (јужни) говор, и- 
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излазити, произилазити, происходи- 

ти, проистицати, потицати, долази- 

ти, — повлачити, —  скопчан са 

чим, — следствен, следствено, схо- 
дно, према, по, — исход, — куд пу- 

кло да пукло, — 
а) траг, оставити траг, 

(траг). 

остати 

Кз 

2857. — вршилац, извршилац, у- 

чинилац, субјект, —- активан, — 

а) трпети, претрпети, сносити, 

подносити, — искусити, —- погоди- 

ти, — задобити, (добити 2318), на- 

вући, навлачити, — пасиван, — 

6) предмет (953), објект, — ци- 

љати (368), — пренети (неко осе- 

ћање итд. на кога 822). 

И К 

јекавац, ијекавштина, —- икавски 

(западни) говор, икавац, икавшти- 

на, — 

6) заносити, — 

в) натуцати. 

% 

2360. — граматика, граматички, 

граматичар, — језични закон, пра- 

вило, правилан, правилност, — не- 

правилан, неправилност, изузетак, 

зузетно. 
» 

2361. — фонетика, наука о гла- 
совима, фонетички, фонетски, гла- 

совни, фонетичар, — глас, творба 
гласова (артикулација), творити 



те 

(артикулирати), — изговор, изгово- 
рити, изговарати, —- говорни орга- 

ни. 
Ж 

2362. — самогласник (вокал), 

самогласан (вокалан), — количина 

(квантитет) самогласника, дужина, 

дуг, дуг положајем, дуг по положа- 

ју, положајна дужина, дуг по при- 

роди, природна дужина, положајна 

краткоћа, природна краткоћа. 

Х 

2363. — гласник (сонант), — 

а) сугласник (консонант), сугла- 

сан (консонантски), лабијал (у- 

снени сугласник), дентал (зубни 

сугласник), лабиодентал (уснено- 

зубни), велар (задњонепчани), ве- 

ларни, — звучни, звучност, безвуч- 

ни, праскави (експлозивни), 

праскавост, струјни (спирант- 

ски), струјност, — тврди сугласни- 

ци, меки сугласници (предњонепча- 

ни, палатални), умекшати (палата- 

лизирати), умекшан (палатализи- 

ран), —- јотовати, јотовање, старо 

јотовање, ново јотовање, — сложе- 

ни сугласници (африката), — за- 

творни сугласник, — тесначни су- 

гласник, —- грлени (гутурални) су- 

гласник, —- ликвидни (текућни, теч- 

ни) сугласник (ликвида), — писка- 

ви (пиштави, шуштави) сугласник 

(сибилант, пискавац, шуштавац), 

—- носни (назални) сугласник, — 

сугласнички скуп (група). 

к 

2364. — акценат (нагласак), ак- 

ценатски, акцентовање (акцентуа- 

ција, наглашивање), акцентовати 

(наглашивати, нагласити), — реч- 

ни (тонични) акценат, — реченич- 
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ни акценат, — главни акценат, спо- 
редни акценат, — наглашен, нена- 
глашен, — пренос акцента, прено- 
сити, — повлачење акцента, повла- 
чити, енклитика, енклитички, 
енклитичан, краткосилазни, 
краткоузлазни, дугосилазни, дугоу- 
злазни акценат. 

» 

2365. — гласовне појаве, гласов- 
ни закон, —- прелажење (претвара- 
ње) једног гласа у други, претва- 

рати се (прелазити), претворити се 
(прећи), — једначење по звучно- 

сти, једначење по месту творбе, је- 

дначење по начину творбе, — умет- 
нути, примити, примати, — избаци- 
вање (елизија), избацивати (елиди- 

рати), испадање, испасти, испадати, 

— непостојано а, непостојано е, — 

превој (алтернација), превијати се, 

— преглас, прегласити, преглаши- 
вати, мутити, мућење, — зев (хи- 

јат), укидање (уклањање) зева, јед- 

начење (асимилација), једначити 

(асимилирати), сљубљивање. 

К 

2366. — писање, писани, графи- 
ка, графички, — слово, писмо, — 

латинско писмо (латиница), лати- 

нички, — ћирилско писмо (ћирили- 

ца), ћирилски, глагољско пи- 

смо (глагољица), глагољски, — 

алфабет, алфабетски, азбука, а3з- 

бучни, —- правопис (ортографија), 

правописни (ортографски), — фо- 

нетски правопис, хисториски право- 

пис, етимолошки правопис, — вели- 

ко слово (мајускула), мало слово 

(минускула), — 

а) скраћеница, кратица. 

+» 
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2367. — интерпункција (реченич- 

ни знаци), — тачка, — запета, за- 

рез, — две тачке (двоточје, колон), 

— тачка и запета (тачка и зарез, се- 

миколон), —- упитник (знак пита- 

ња), узвичник (знак узвика), — 

везица (цртица), црта, — наводни- 

ци (наводни знаци), — заграда, о- 

бла заграда, угласта, заграда, — а- 

построф (квачица), —  подвући 

(163), — звездица. 
+ 

2368. — слог, слоготворан, — је- 

дносложан, једносложница, двосло- 

жан, тросложан, вишесложан, јед- 

накосложан, —- отворен, затворен 

слог, — кратак, дуг слог. 
х 

2369. — реч, речни, речца (пар- 

тикула), — речник, речнички, (ле- 

ксички), — изворна реч, страна 

реч, туђица, —- основна реч, изве- 

дена реч (изведеница), — проста 

реч, сложена реч, — израз, — 

а) значење, — семантика, сема- 

сиологија, — синоним, —  анто- 

ним, — систематски (аналошки) 

речник, —- алфабетски (азбучни) 
речник. 

хХ 

2370. — именица, именични, по- 

именичити (супстантивирати), пои- 

меничавање (супстантивирање), — 

стварна (конкретна) именица, миса- 
она (помишљајна, апстрактна) и- 

меница, — заједничка (опћена, а- 

пелативна) именица (апелатив), 

властито име, — збирна (колектив- 

на) именица (колектив), — градив- 

на именица, — бројна именица, — 

глаголска именица, — атрибутска 

именица, — именица одмила (од 

драгости, хипокористик) (4346), — 

944 

деминутив, деминутивни, — аугмен- 
татив, аугментативни, — пејоратив, 
пејоративни. 

% 

2371. — придев (адјектив), при- 

девни (адјективни), придевски (ад- 

јективски), — трородан (мобилан), 

трородност, — неодређени придев, 

одређени придев, — неодређени 0о6- 

лик, одређени облик, —- описни 

придев, присвојни придев, градив- 

ни придев, количински (квантита.- 

тивни) придев, —  аугментативни 

придев, деминутивни придев, — 

бројни придев, —- глаголски при- 
дев. 

~ 

2872. — заменица, заменични 

(прономинални), заменички, — 

а) лична (персонална, именичка) 

заменица, —- прво лице, ја, ми, — 

друго лице, ти, ви, — треће лице, 

он, она, оно, —— они, оне, она, — се- 

бе, себи, — 

6) повратна (рефлексивна) заме- 

ница, себе, се, — 

в) упитна (интерогативна) за- 

меница, — ко, шта, што, чији, који, 

какав (2332), колики, — 

г) присвојна (посесмвна) замени- 

ца, —- мој, мојити, — твој, његов, 

њезин, њен, — наш, ваш, њихов, 

њин, — свој, — ничији, ичији, сва- 

чији, ма чији, чији му драго, — 

д) показна (демонстративна) за- 

меница, — овај, тај, онај, — 

ђ) неодређена (индефинитна) за- 

меница, — неко, понеко, гдеко, ко- 

год, ма ко, — ико, — икоји, — не- 

што, понешто, гдешто, штогод, ма 

шта, — ишта, штошта, — неки, ма 

који, некакав, ма какав, икакав, — 

нечији, неколики, — 



е) односна (релативна) замени- 

ца, — што год, 

ж) безлична заменица, количин- 

ска заменица, — придевска, замени- 

ца, — заменична промена. 

» 

2373. — број, —- основни (главни, 

кардинални) бројеви (2180а), — 

редни (ординални) бројеви, — број- 

на именица, — бројни придев, — 

збирни број, — деони (дистрибутив- 

ни) број, — множни (мултиплика- 

тивни) број, — именички број, при- 

лошки број, — одређени број, нео- 
дређени број, — разломачки број. 

»% 

2374. — глагол, глаголски, — не- 

прелазни (интранзитивни) глагол, 

прелазни _с(транзитивни) глагол, 

повратни (рефлексивни) глагол, — 

узрочни (учински, каузативни, фак- 
титивни) глагол, — узајамни (ре- 

ципрочни) глагол, — помоћни (ко- 

пулативни) глагол, безлични 

глагол, — трајни (дуративни) гла- 

гол, тренутни (моментани) глагол, 

несвршени (имперфективни) гла- 

гол, — глаголски вид (аспект), 

свршени (перфективни) глагол, по- 

четно свршени глагол, завршно свр- 
шени (финитивни) глагол, учеста- 

ли (учестани, итеративни) глагол, 
— прост (несложен) глагол, — сло- 

жен глагол, предметак (префикс 

2381). 
»Х 

2375. — прилог (адверб), прило- 
шки (адвербијални). 

Х 

2376. — предлог 
предлошки, 

(препозиција), 

2377. — свезица (свеза, 

коњункција), — 

везник, 

а) напоредне (успоредне) свези- 

це, —- саставне (копулативне) све- 

зице, и, па, пак, те, — супротне 

(адверзативне) свезице, а, али, не- 

го, но, већ, ипак, опет, док, ама, ма, 

само, — раставне (дисјунктивне) 

свезице, или, илити, било, воља, — 

искључне (ексклузивне)  свезице, 

осим, изван, до, — појачајне (по- 

тврдне, асеверативне) свезице, та, 

а оно, а то, — закључне (конклу- 

зивне) свезице, дакле, — 

6) зависне свезице, —  намерне 

(финалне) свезице, да, еда, како, 

нека, нек, ли, — жељне (оптатив- 

не) свезице, да, еда, нека, када, — 

последичне (консекутивне) с свези- 

це, да, те, како, — односне (рела- 

тивне) свезице, који, чији, што, ка- 

кав, — временске (темпоралне) 

свезице, када, кад, чим, док, докле, 

пошто, како, тек, истом, — начин- 

ске (модалне, поредбене) свезице, 

како, као, као што, него, неголи, 

него што, што, чим, —  узрочне 

(каузалне) свезице, јер, зато што, 

што, како, будући да, да, где, када, 

— изричне (декларативне) свези- 

це, да, е, где, како, што, — упит- 

не (интерогативне, зависноупитне) 

свезице, да. ли, еда ли, да, еда, зар, 

ли, — допусне (концесивне) свези- 

це, иако, ако и, премда, макар, ма, 

ма да, да и, ако, — погодбене (кон- 

диционалне, хипотетичне) свезице, 

ако, да, када, ли, уколико, —-  уз- 

вичне (екскламативне) свезице, да, 

ну, а, ли, — емфатичне (узносне, 

узбудне) свезице, та, ље. 

% 
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2378. — 
узвични. 

узвик (интерјекција), 

х 

2379. — морфологија, наука о 

облицима, морфолошки, —  проме- 

на (флексија), променљив, про- 

менљивица, мењати, склањати, — 

а) основа, проширење основе, не- 

правилна основа, —- наставак (су- 

фикс). 
х 

2380. — граматички број, — јед- 
нина (сингулар), једнински с (син- 

гуларни), једнобројан, —  множи- 

на (плурал), множински (плурал- 

ни), дуга множина, кратка множи- 

на, —- двојина (дуал), двојински 

(дуални). 
% 

2381. — граматички род, — при- 
родни род, —- мушки род (маску- 

лин), женски род (феминин), сред- 

њи род (неутрум). 
ж 

2382. — граматичко лице, — пр- 

во лице, друго лице, треће лице, — 

лични завршетак (наставак). 
> 

2383. — именска (номинална) 

промена (деклинација), именична 

промена, — падеж, — 

а) номинатив (први, називни па- 

деж), номинативни, — 

6) генитив (други, присвојни па- 

деж), генитивни, —- апсолутни ге- 

нитив, експликативни (објашњај- 

ни) генитив, објекатски генитив, 

партитивни (деони) генитив, пра- 

својни генитив (генитив припада- 

ња), субјекатски генитив, — 

в) датив (трећи, наменски па- 

деж), дативни, —- апсолутни датив, 

етички (осећајни) датив, — 
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г) акузатив (четврти, предметни 

падеж), акузативни, — акузатив 
с инфинитивом, — 

д) вокатив (пети, 

деж), — 
ђ) инструментал (шести, оруђна 

падеж), инструментални, — 

е) локатив (седми, месни падеж), 

локативни. 

дозивни па- 

2384. —  придевна промена, — 

поредба (поређење, компарација) 
придева, поредбени степени, — по- 

зитив (први поредбени степен), — 

компаратив (други поредбени сте- 

пен), допунски (суплетивни) ком- 

паратив, — суперлатив (трећи по- 

редбени степен), суперлативни гла- 

гол, > 

2885. — глаголска промена (ко- 

њугација), — правилна, неправил- 
на промена, —- глаголска основа, 
глаголски корен, наставак, лични 
наставак, лични завршетак, — 

а) глаголска времена, временска 

основа, — презент (садашње време), 
права садашњост, неправа  садаш- 
њост, приповедачки (хисториски) 
презент, — презентска основа, — 

6) прошлост, права прошлост, не- 
права прошлост, — прошасто (пре- 
теритно) време (претерит), — а0о- 

рист (пређашње свршено време), 

аорисна основа, приповедачки (хи- 
сториски) аорист, неправи (посло- 
вички, гномски) аорист, — импер- 

фекат (пређашње несвршено вре- 

ме), — перфекат (прошло време), 

перфектна основа, — плусквампер- 

фекат, (давнопрошло време), — 

в) будућност, права будућност, 

неправа будућност, будућа (футур- 

ска) времена, футур (будуће 
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време), футурска основа, припове- 
дачки (хисториски) футур, егзакт- 

ни футур, — будуће пређашње (бу- 
дуће свршено) време. 

» 

2386. — глаголски придев (пар- 

тицип), глаголски придев прошли 
(радни, творни) (партицип прете- 
рита активног), глаголски придев 
трпни (партицип претерита пасив- 
ног), — 

а) глаголски прилог, глаголски 
прилог садашњи (партицип пре- 
зента), глаголски прилог прошли 
(партицип перфекта), — 

6) инфинитив (неодређени гла- 
голски облик, неодређени начин), 

инфинитивна основа, — 
в) глаголски начини, — заповед- 

ни начин (императив), погодбени 

начин (кондиционал), могућни на- 

чин (потенцијал), жељни начин 

(оптатив), — 

г) глаголско стање, — радно ста- 

ње (актив), трпно стање (пасив), 

средње стање (медиј). 
» 

2387. — грађење (творба) речи, 
градити, саградити, — етимологија, 

(порекло речи), етимолошки, — 

самостална (усамљена) реч, изве- 

дена реч (изведеница), извести, из- 

водити, извођење, — корен, основа, 

— корените (примарне) речи, — 

изведене речи, просте изведене ре- 

чи, сложене изведене речи, сложе- 

ница, (сложена реч), — предметак 
(префикс), основски наставак, 06- 

лични наставак. 
зе 

2388. — синтакса, синтактички 

(синтаксички), — складња, — ре- 

ченица, реченични, реченични део, 

а) проста реченица, проста не- 
проширена, (неразграната) речени- 

ца, проста проширена (разграна- 
та) реченица, — субјекат (подмет), 

субјекатни (подметни), субјекатски 

(подметски), — предикат (прирок), 

предикатни (прирочни), предикат- 

ски (прирочки), — додатак, субје- 

катни (подметни) додатак, преди- 
катни (прирочни) додатак, — обје- 

кат (предмет), објекатски (пред- 

метни), прави (директни, ближи) 

објекат, неправи (индиректни, да- 

љи) објекат, — атрибут, атрибутни, 

атрибутски, — апозиција, — одред- 

ба, прилошка одредба (адверби- 

јал), временска прилошка одредба, 

месна прилошка одредба, узрочна 
прилошка одредба, начинска при- 

лошка одредба, — 

6) слагање (срочност, конгруен- 

ција) реченичних делова, — слага- 

ње у броју, у роду, у лицу, у паде- 
жу, та“ 

в) потврдна (афирмативна, јесна) 

реченица, одрична (негативна, за- 

некана) реченица, упитна. (интеро- 

гативна) реченица, изјавна (дик- 

тивна) реченица, начинска (модал- 

на) реченица, заповедна (импера- 

тивна) реченица, жељна (оптатив- 

на) реченица, — непотпуна (крња, 

елиптична) реченица, сажета (стег- 

нута) реченица, — изостављена ре- 

ченица, 

» 

2389. — сложена реченица, — 

напоредне (успоредне, координира- 

не) реченице (237Та), — зависне 

реченице (23776), —  субјекатска 

(подметска) реченица, предикатска 
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(прирочка) реченица, објекатска 

(предметска) реченица, — корела- 

тивна (суодносна) реченица, — 

управни (директни) говор, неу- 

правни (индиректни) говор, управ- 

но (директно) питање, неуправно 

(индиректно) питање, —- уметнута 

(уклопљена) реченица (паренте- 

за). 

248 

2390. — реченични период, — 

уводница, (периодски _— предњак, 

протаза), завршница  (периодски 

задњак, аподоза), — прекрет. 

» 

2391. — ред речи, — обични (ха- 

битуални) ред речи, — необични 

(пригодни, оказионални, говорнич- 
ки) ред речи. 



| 

АЗБУЧНИ 
И 



НАПОМЕНА 

Бројеви после речи упућују на групе у систематском делу. 

П. уп. 5... упућује на Правописно упуство према прописима 

Министарства просвете, које се налази на крају ове књиге. 



а 2377а 

аба 1825а 

абажур 1772 

абати 299 

абаџија 1829 

абдикација 1218а 

абер 365 

аберација (сферна) 1908 

абитуријент 13796 

аблактација 2130а 

абнормалан 2336 

абонос 1689г 

аброгација 1274 · 

аваз 112 

авај 834 

аван 1765 

август 2311 

авет 1024 

авиза 1568 

авијатика, авион 1715 

авлија 1719 (ав-ли-ја П. уп. 5 18) 

авра 1055 

агент 1494 

агитација 1235 

агломерат 1985 

агонија 3 

аграрни 1651 

агрегатно стање 18606 

агреман 1207 

агршак 1822а 

ад 1039 

ада 1996а 

Адамова јабучица 2096 

адвентивни корен 2015а 

адвентивно стабло 2016 

адверб 2375 

алвербијал 2388а 

адвокат 1288 

аденоиди 2148 

адет 1191 

адиђар 1805а 

административна власт 1241 

административно право 1241 

администратор 399, (листа) 1142 

администрација (листа) 1142, (држав.) 

1246 

адмирал 1467 

адоптација 1280 

адраповац 18308 

адреса 14006 

адресант 1400а 

адресат 1400а 

адут 197 

ађутант 1429а 

аеродинамички притисак 1885 

аеродром 1715 

аеромеханика 1885 

аероплан 1715 

аеростатички притисак 1885 

аеротерапија 2161 

аерофагија 2149 

аждаха 1024 

ажија 1557 

азбест 1945а 

азбука 162, 2366 

азил 1474а 

азојско доба 1981 

азот 1939 

азур 1910гГ 

АМ (без ј П. уп. 5 54) 

аис 1694е 

аја 2320 

ајам 1698 

ајвар 1843е 

ајгир 1697а 

ајкула 2053в 

ајлук 1485 (ај-лук П. уп. 5 18) 

ајмана 254 

ајташ 18396 

академија 1391, (наука) 927 

академски степен 1392 

акамоли 981 

аквизитер 1494 



акламација 85, 1231а 

ако 23776 

акобогда 2249 

аков 17876 

ако и 23776 

аконто 1563а 

акорд (муз.) 1087, (физ.) 18896, (рад) 

1485а 

акоће 412 

акредитиве 1207а 

акробата 1118 

аксиома 2168 

акт (служб.) 1247а, (слик.) 1185 

актив 2386г 

актива 1525 

активан 253, 2357 

активни чиновник 1259г 

акторична кауција 1308 

акузатив 2383г 

акумулатор 1917 

акустика 1889 

акутна болест 2133а 

акценат 2364 

акцепт 1569 

акцесорно дело 1316а 

акција (трг. 1314, (физ.) 1863 

аламуња 43 

алапача 111 

алапљив 131 

алас 1705 

алат (мех.) 1581 

алат (коњ) 1697Д 

алатљика (машина) 1608а 

Алах 1045 | 
албум 167 

албуминоид 1974 

албуминурија 2149 

алга 2025в 

алгебра 2191 

алева паприка 1843ж 

али 2377а 

алигатор 2021г 

алијас 979 
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алинеја 1275 

алка 1634а, 

уп. 8 20) 

алкални метали 1948 

алкалоид 1973 

алкохол 1965 

алкохолизам 2145 

алманах 167, 2270а 

алов 1705а 

алт, алтиста, алтискиња 11083 

алтернативна струја 1924 

алтруиста 1014а 

алувијум 19846 

алуминијум 1957 

алхемија 1931а 

алфабет 2366 

аљкав 57 (аљ-кав П. уп. 5 20) 

ам 1698д 

ама 2377а 

амајлија 1805а 

амал 1859 

амалгам 1951 

амалгамер 1807 

амам 117 

аман 454 

амандман 1230, 1274г 

аманет (остава) 2696, (пошт.) 1403 

амбар 1723 (ам-бар П. уп. 5 20) 

амбасада 1207а 

амбасадорска конференција 1205а 

амбис 2000а 

амбуланта 2164 

амбуља 1644 

амвон 1059 

амеба 2071 

амељ 1839г 

америчка раса 2080д 

аметист 1945 

амин 224, 1065а 

амишан 877а 

амнестија 1338 

амо 2249 

амон-група 1939 

(врата) 17348, (ал-ка П. 



даје 

амонијак 1939 

аморфан 1985 

ампер 1915 

амперметар 1922а 

амплитуда 1873, (таласа) 1888 

ампутација 2163 

амрел 1837 

анализа (хем.) 1932 

аналфабетски течај 1388а 

анамнеза болести 2160а 

анархизам 1233в 

анархија 1210 

анатема 478, (цркв.) 1076 

анатемник 1000 — 7" 
анатомија 2081а 

ангина 2148 

андрамоље 379 

анђео, анђела, анђели, анђелски, 

анђеоски 1032 

анегдота 1127 

анекмоли 981 

анексија 1203а 

анемија 2150 

анестезија 2163 

анилин 1973 

анис 2020љ 

анјон 1917 

анкета (парлм.) 1230 

е (међународ.) 1205а 

анода 1916 

анодни зраци 1927 

антанта 1205а 

антарктични 1990 

антена 1930 

антеридија 2025а 

антерија 1831а 

антибациларан 2167 

антидржавни 1200 

антиквар 1547а 

антилогаритам 2189 

антимон 1942 

антипаралелне силе 1864 

антипод 1990ж, (супротан) 987 

антисептичан 2167 

антихрист 1033 

антоним 2369а 

антракс 2157 

~ плућни 2148 

антрацен 1969 

антрацит 1944 

антрешељ 1698а 

антропологија 2072 

а оно 2377а 

аорист 23856 

аорта 2103а 

апанажа 1216а 

апарат 1580, (тел.) 141а 

апатит 1940 

апелација 1284 

апендицит 2149 

апетале 2022 

апетит 135 

апланатично сочиво 1908 

аплауз 85 

аподоза 2390 

апозиција 2388а 

апокрифна исправа 1304 

апоплексија 2138г 

апостол 1062 

апостроф 2367, (П. уп. 5 139, после 

самогл. 'р' П. уп. 8 2) 

апотека 2165 

апохроматично сочиво 1965 

април 231 

апсолвирати 1375В 

апсолутан 982а, 2341а 

апсолутна монархија 1216 

апсолуторна пресуда 1307 

апсорбовање (гасова) 1887, (хране) 

21168 

апсорпција топл. зракова 1898 

апстиненција 2167 

апсцес 2157 

апсциса 2236 

ар 2204а 

Арапи 2080а 



арбитраж берзански 1523а асанација 2167 - 

арбитражни суд 1206 асепса 2167 

аргатин 1859а асимиловање 21168 

аргатовати 251 асимптота 2309 

аргон 1936а асистент 13968 

арена 1996 аскета 10306 

аренда 1483 аспект 2374 

ареометар 1867 аспида 849, (зоол.) 20516 

арија 1087 аспирин 1970 

Арнјевци 2086 аспра 1554а 

аристократа 1153 астал 1744 

аристокрација (владав.) 1214 астма 2148 

аритметика 2179 астраган 1818 

ариш 2024 астрологија 1988а 

арктични 1990 астрономија 1988 

армија 1426 асура 1748, извући коме асуру 315 

армирани бетон 1774а асфалт 19876, (плоч.) 1777 

арњеви 1790ђ асфиксија 2148 

ароматична једињења 1969 ат 1697 

арпаџик 2023а аташе 12076 

арсенал 1448а - атеље Пб05а 

арсеник 1941 атентат 507 

артерија 2103а аткиња 16976 

артериосклероза 2150 атлас 167 

артикал (трг.) 1495 атлета 2132а 

артикулација 2361 атлетика 199 

артилерија 14276 атљав 57 

артишока 2021к атмосфера 1991 

арум 16971 атмосферски притисак 1886 

архајско доба 1981 ЈЕ талог 2008 

арханђео 1032 а то 2377а 

архегонија 2025а атом 1934 

археологија 11344 атомска тежина 1874 

архива 1253 атрибут 2332, (грам.) 2388а 

архиђакон 1051 атропин 1973 

архнепископ 1051 атрофија мишића 2156 

архијереј 1051а атсорпција 1887 

архимандрит 1050а атхезија 1875, 1883а 

архипастир 1048 аугментатив 2370 

архипелаг 1996а аудијенција 442 

архитект 1716 аудитор 1285а 

арџија 1857Г аурипигмент 1941 

аршин 2200а ауроспој 1954 ке 
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Аустралијанци 2080г | бабура 1843ж 

аутобус 1712 бабурача 2052а 

аутократа 1214 бабушкар 2057 

аутомат 1580 бавити се 114, 249, (налазити се) 518 

аутомобил 1712 баврљати 591 

аутономија 1242 | багав 21095 

аутор 2319, (књиж.) 1120 багана 18Па 

ауторитативни режим 1214 багар 19105 

аф 1825 багатела 379 

афекат 845 багателисати 859 

афектација 37 багателна ствар (суд.) 1292 

афера 2342 баглама 1734а 

аферим 412 багља 1670 

афинитет (хем.) 1932а багра 1164 

афион 20206 багрем 2020е 

афричка раса 20807 бадава 261, (бесплатно) 1522 

ах 826 5 бадаваџија 1522а, (нерадник) 254 

ахар 1722 бадаљ 18586 

ахат 1945 бадањ 1787а, (млин) 18396 

ахенија 2019а бадар 890 

ахроматично сочиво 1908 бадем 2020д 

ацетат 1965а бадњак П9ба 

ацетилен 1944 бадрити 385 

ачити се 89 бадрљак 1689 

ашиковати 854 бадрљица (бот.) 20166, (перо) 2041 

ашов 1661 баждарина 1272а 

ашчија 1842 база 2330а, (хем.) 1932, (мат.) 2184 

ашчиница 1535 базало 254 

базар 1513 

базалт 1987в 

базати 254 

базга 2021е А 

Б баздети 21226 3 

Базедовљева болест 2151 

баба 1177а, (пуница) 1186, (старица) — бајаги 69 

2079а бајан 1078 Б 

бабајко 1171а бајање 1026 | 

бабак 1669а (зоол.) 2054а бајат 2294а 

бабино лето 23106 бајати 1026 

бабиње 2129а бајац 190 

бабица 2163а бајбок 1332 

бабо НП7ћа бајка 1130 

бабовина 14726 бајонет 1446 



бајрам Ш9ба 

бак 1694а 

бака 2079а 

бакалар 2053а 

бакалин 1528, ба-кал-ка (П. уп. 8 20) 

бакар 1952 

бакарлија 1698а 

бакаруша 1801а 

баквица 17876 

баклава 1844а 

бакља 17726 

бакљада 1198 

бакоња 1155, 1473 

бакрач 1751 

бакрачлија 1698а 

бакрен 1952 

бакрорез 1106а 

бакрорезац 1848а 

баксуз, баксушчина 21а 

бактати се 114 

бактерија 20258, 21426 

бгктериологија 2142 

бакуља 2016а 

бакшиш 435 

бал 175 

бала (робе) 762 

балав 2117Г 

балавац 43, 2076 

балалајка 1094 

балван 1689а 

балдахин 17839 

бале 2117г 

балега 2026в 

балегар 2054а 

балет 198 

балистичка крива 1872а 

балити 2117г, (плакати) 91 

балкон 17175 

балнеотерапија 2161 

балон 17546 

балоња 43 

балота 14418 

балотажа 12317 
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балсам 2165 

балсамовање 2135а 

балчак 1446а 

баљав 1694г 

бамбадава 261, (бесплатно) 1522 

бамбусова трска 2023ђ 

бан 12416 

банак 1745а 

бангав 21095 

банда (муз.) 1089, (страна) 2243 

бандажа 2163 

бандажист 1817 

бандера 1689а 

бандоглав 888а 

банка 1558 

банкет 139 

банкнота 1553 

банкрот 1315 

банкротство лажно 1349 

бановина 12416 

банути 572 

банчити 157 

бања 1732, (лечил.) 1995 

бањати се 117 

бањица 1787а 

бара 1993 

бараба 1156 

барабар 22676 

барабарити се (једнак) 984, (напоре- 

до) 99ба 

барака 1718 

баратати 114 

бардак 1754 

бареж 1993 

барељеф 1108 

барити 1842а 

баритон 1103 

баријум 1949д 

барикада 1452 

барјак 1450 

барка 1713а 

барна 1697дД 

барне 199а 



барњак 2064а 

барометар 1886 

барон 1153 

барут 14418 

барутана 1448а 

баршун 1825а 

бас (инстр.) 10926, (глас) 1103 

басамак 1717Д 

басати 591 

басен 1993 

баскија 1689а 

басна 1131 

баснослован 942а, 1130а, (прекомеран) 

2178а 

бастисати 310 

бат 1889е 

бата (брат) 1175, (човек) 2072 

бата (стап) 1693г 

батак 18435 

баталити (покварити) 322, (оставити) 
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батаљак 2108 

батаљон 1426 

батерија 14276 

: галванска 1916 

батина 1633, (тући) 512 

батинати 512 

батлија 8 

батргати се 560 

батрити 385 

батушка 1829а 

баук 842а 

бауксит 1957 

бахат 1889е 

бахнути 572 

бахорити 1026 

бахуљати 563 

бацакати се 539 

бацати 655 

бацати се 539 

бацил 2142 

бацити 655 

бацити се на што 245, — на кога 507 

бацити око 828 

бач 1691а 

бачва 1787а 

бачвар 1787 

бачија 1691а 

баџа 1717Г 

баџа (кепец) 21138 

башица 1534г 

башка 2333а 

башкарити се 830 

башта 1684 

баштина 1472, 1283, 14726 

баштиник 1283 

баштинити 1283 

баштинска књига 12816 

баштован 1683 

баштованлук 1684 

бденије 1064 

бдети 269а, 21256 

Б-Г (раздваја се П. уп. 8 20) 

Б-Д (раздваја се П. уп. 5 20) 

Б-Ђ (раздваја се П. уп 85 20) 

беба 2075 

бегати 603 

бегенисати 854 

бегунац 603, (војни) 14538 

беда 21, 1474 

бедак 909 

бедан 21, 834, 1000, 1012а, 1474 

бедаст 909 

бедевија 16976 

бедем 14512, 1774а 

бедити 466 

бедник в. бедан 

бедрена кост 21096 

бедрени зглоб 2109а 

бедреница 2149, 2166а 

бедрењача 21096 

бедро 21096 

бежанија 603 

бежати 603 

бежична телеграфија 1930 

без 2333а 



без (платно) 18256 

безазлен 71 

безазоран 1003 

безакон 1274 

безакоње 1274 

безар 18256 

безбедан 26 

безбедност 26 

безбожан 1022 

безбојан 1910 

безболан 826а 

безбрижан 844а 

безбрк 20896 

безброј 2176 

безваздушни 1991а 

безверан 1022 

безвлашће 1210 

безводан 1995а 

безвредан 1469д 

безвучан 1889 

безглав 90да 

безглавац 21327 

безглавље 1210 

безгласан 1П2а 

безграничан 2176 

безгрешан 1034а 

бездан 2000а 

бездимни 1900д 

бездушан 853а 

безизлазан 13а 

безизразан 84 

безилан 71 

безимен 979а 

безимућан 1474 

безјак 909 

безлична заменица 2372ж 

безмало 990а 

безматак 1703а 

безмерно 2178а 

безмесан 18435 

безмлечна 21306 

безнадежан 834 

безначајан 379 
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безобзнран 4З3ба 

безобзирце 543 

безобличан 23316 

безобразгн 865 

безодвлачно, безодложно 2305 

безопасан 26 

безосећајан 852а 

безотпоран 508а 

безочан 865 

безразложан 909, 2352а 

безрепни водоземци 2052а 

безрукац 2132г 

безуб 2094 

безуветно 2341а 

безузрочан 2351 

безукусан 2123 

безуман 910 

безусловно 2341а 

безуспешан 14 

беј 1224а 

бекељити се 97 

бекнути 1695дД, ни бекнути 99 

бекријати 157 

бекство 603 

бела раса 2080а 

бела репа 2020в 

белај, белајисати 21 

белајица 1832в 

беланце 1702г 

беланчевина 1974 

белара 1833 

белац 1697Д 

белег 976 

белега 210, 976 

белегија 1597 

белеговина 1251 

бележити 160, 210, 976 

бележник, бележница 167 

бележник јавни 1289 

„ Општински 1269 

белензуке 1805а 

белети 1910а 

белетристика 1126 



белешка 160, 1141 бес 848, 89да, 910 

бели мрс 1693 беса 372 

белија 1841 бесавестан 1007а 

белило 128а бесан 848, 890а, 910 

белиља 1833 бесан (без сна) 21256 

белити 1833а бесаница 21256, 2156 

белити се 128а бесвестан 2155 

белица црвенпера 2053а беседа 327 

белодано 1146 бесилан 8906 

белојка 20226 бескаматни 1573 

белокрвност 2150 бескарактеран 1000 
белолик 20856 бескичмењак 2054 

белорук 2108 бесконачан 2244 

белоушка водена 20516 бесконачно велики број 21806 

белохраст 2022а бескористан 4256 

белутак 1945 бескрај (ан) 2244, 2273, 2284 

бељ (покривач) 1739в, (бот.) 2016а бескрајно 2178а 

бељар 1833 бескућник 1474 

бељењес 1833а бесмислен 908а, 919а 

бен 21106 бесмртан 1041, 36 

бенав 909 беснети 848 

бенавити се 110 | беснило 848, 910, 21435 

бенгалска ватра 1198 бесомучан 848, 910 

бенетати 110 беспара 1771 

бензин 1964 бесплатан 1522 

бензол 1969 бесповратно 574а 

бенка 1832г беспокојан 845 

бент 18396, 1994г беспослен 252 

бео, бела, белка 1910да беспослица 252, 379 

беона 2153 беспосличар 254 

беоњача 2087 - бесправан 1276 

беочуг 1636 беспредметан 953 

бепка 185 беспрекидан 2286а 

берач 1686а беспрекоран 1003 

берба 1673, 1686а беспримеран 2337а 

берберин 1853 беспристрастан, беспристрасна, бес- 

берде 1097 пристрасност 1010 

берза 1523 беспутан 2002 

бери-бери 2144 беспутица 2002 

бериво 1266 беспуће 2002 

берилијум 19495 | бесраман 1002, 863За 

берићет 11, 1473а о: бестелесан 2325 

бермет 15348 > | 5 “ 5 бестидан 863а, 1002 



бестија 1000 биљур 1945 

бестрага 2178а бина (поз.) 1116, 1717 

бесцветнице 2025 бином 2191 

бесцење 1520 бињаџија 569 

бесциљан 881а бињакташ 569а 

бетон 1774а бињиш 1831 

бећар Шбба биографија 1135 

бехар 2018 биологија 2081 

бечати 1695д биоскоп 1119 

бечва 1832в биплан 1715 

бечити се 2121ђ бир 1051а 

бечка 1787а биралиште 1231а 

бешика (колевка) 1740 бирати 885 

бешика (мокраћна) 2105в бирати (коња) 16973 

бешчастан 1002, 1004 бирач 1231 

бешчедан 1002 бирачити 1668а 

бешчовечан 1000 биро 14936 

Б-Ж (раздваја се П. уп. 8 20) биров 1269 

Б-3 (раздваја се П. уп 5 20) бирократија 1214, 1241а 

бибер 1843ж бирташ 1534 

биберњача 17686 бисаге 1698а 

библија 1062 бисер 1805а 

библиотека 170 бисерка 1702ж, 2047 

бивак 1437 бисерница 2065 

бивати 2342 бискати се 2069 

биво 1694, 2036а бискуп 1051 

бивши 2292 биста 1108 

бигамија 1360а бистар 911, 1884, 1903 

бигар 1949а бистијерна 1724а 

бизмут 1943 бистроуман 911 

бик 1694а, (зодијак) 1989а битан 2330а 

бикуље 2084а битанга 254 (би-тан-га П. уп 85 20) 

биланс 13146, 1525 бити 2317, 2240, 518, 2342 

билет 168 бити (тући) 727, 512 (бијмо, бијте П. 

билијар 178 уп. 5 53) 

билион 21806 бити се 504, (рибе) 2053 

било (пулс) 21146 битка 1456 

„» (брда) 2000 битумиска глина 19876 

било (свез.) 2377а биће 2317 

биљар 2014 бифе 1534 

биље 2014 бифтек 18435 

биљни органи 20156 бицикл 17126 

биљоједац 2026в бич 1858а 
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бичкија 1813а | 

БЈ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

БЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

блавор 20516 

благ (слаб) 308, (нежан) 440, (кротак) 

849а, (супр. строг) 4656, (укус) 

2123, (време) 2007 

благајна 1556 

благдан 1196 

благо 1551, 1472а, 1690 

благоваона 1727В 

благовати 139 

благоволети 873 

благовремено 2307 

благоглагољив 111 

благогласан 823 

благодаран 1018 

благодарење 1064 

благодарећи 2354 

благодарити 450 

благодарност 450, 1018 

благодат 11 

благодејанац 1395а 

благодет 11 

благодушан 1012 

благозвучан 823 

благоизволети 439 

благонаклон 856 

благоречив 327 

благородан 1012 

благосиљати 1064а 

благослов 1064а 

благостање Ва, 1473а 

благотворан 425а 

блажен 838, 1038 

блаженоупокојени 36 

блажити 308, 1843, 2124а 

блазина 1739в 

блазнити 613 

бланкет 168 

бланко 160 

блато 1993 

блебетати 111 

блед, блеђи, бледети 1910а, (човек) 

214а 

бледица 2150 

блејати 1695д 

блена 912 

бленути 2121В8 

блесав 912 

блесак 1902, (лепота) 10816 

блештати 1902 

ближњење кристала 1986 

ближњи 1157 

близак 990 (блиска, блискост, ближи) 

близанци 1173г, (зодијак)) 1989а 

близина 2267 

близу 2267 

блистати се 1902 

блокада 1203а 

блуд 1002, 1358 

блудети 591 

блуза 1831а, д, (вој.) 1449 

БЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

бљувати 2149 

бљуда 1757 

бљутав 824, 2123 

бљуштити 2149 

Б-М, Б-Н, Б-Њ (раздвајају се П. уп. 

8 20) 
боб 2020е 

бобица 1845, 

2035а, 2166а 

бобичав 1845, 2146 

боботати 219а 

бобук 18826 

Бог, бог, Божји, Божији 1029 (П. уп. 

8 55) 
богаз 1998, (рибар.) 1705а 

богаљ 2132г 

богат 1473 

богац 455 

богзна како 2178а 

богиња 1929 

богиње 2143а 

богињав 21106 

(бот.) 2019а, (зоол.) 
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богобојажљив 1021 

боговати 1029 

боговетни 2280, 2286а 

богодан 1029 

богомоља 1055 

богомољац 1021, 10306 

богомрзак 1000, 1022 

богомрзац 1022 

богорадити 455 

Богородица 1029 

богословија 1028, 1393 

богословље 1028 

богослужење 1064 

богоугодан 1021 

богохулан 1022 

богохулство 13576 

богоштовни 1043 

бод 660 

бодар 60, 890 

бодва 17058 

бодеж 1796а 

бодимице 660 

бодља 2016, 2032 

бодљари 2068 

бодрити 385 

божанствен 1029, 1078 

божанство 1029 

божем 69 

божити 444 

Божић, (божићни) 1196а (П. уп. 5 10) 

божјак 455 

божур 2020а 

божура 18435 

боза 1844 

601 504, 1456 

бој (спрат) 1717е 

боја 1834, 1910, (слик.) 1107 

„ (лица) 20856 

бојадисати 1834, 

бејажљив 842 

бојазан 842а 

бојати се 842 

бојац 14536 

1910 
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бојаџија 1834 

бојиште 1458 

бојкотовати 489а 

бок 1433, 2107, 2243 

бокал 1754 

бокаст 2207а, 2225 

бокоњ 17136 

"бокор 20166 

бокс (кожа) 18Па 

боксовање 206 

бол 826, 2124а, (туга) 834 

болест, болестан, болесна, 

2133 (П. уп. 5 83) 

болесно стање 2139 

болети 826 

болећив 853 

болешљив , болешчина 2133 

болница, болничарка 2164 

боловати 2133 

бољи 425а, 995 

бољитак 11 

бомба 14456 

бомбардовати 14538 

бон 1570 

бонбона 1844а 

бондрук 1774а 

бор 1946, 2024 

бора 2110, 22246 

бора (геол.) 1977 

боравити 518, 520 

боравиште 518, 520, 12776 

боранија 2020е 

борац 208, 14536, 1453в 

борба 564, 1456 

борење 208 

борити се 504, (мачем) 208, (рат) 1456 

Ка се за што 422, 5046 

борити се с душом 3 

борје в. бор (бор-је П. уп. 5 18) 

боровача 15347 

боровица 2024 

болесник 

"боровница 20216 

бос 1814в, 1832в 



| 

босиљак 2021Д 

бостан 2021и 

бостанџија 1683 

бости 625, 660 

бости очи 824 

ботаника 2014 

ботулизам 2149 

боца 17546 

боцкати 660 

бочити се 500 

бочка 1829а 

бочни 2107 

бошча 183, 1832Д 

БР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

брабоњак 20268 

брав 1695 

брава 17346 

бравар 1798 

браво 412 

брада 2092а, (длака) 2089а 

брадавица 21106, 20986 

брадан 2032а - 

брадва 1600а 

бразда 1658а 

бразготина 21366 

бразлетна 1805а 

брак 1166 

браколомство 1360 

бракоразводни 1166в 

браманац 1046 

брана 18396, 1994г 

брана (дрљача) 1666 

браник 14416, 14512, 426 

браник (забран) 1688 

бранилац 426, 1288а, 1326, реч бранио- 

ца 1306 

бранити 426, 12884 

бранити се 225, 508в 

бранша 1527 

брање 678, 1673 

брањевина 1688 

брат 1175, 11786 11796 

брат од ујака 11806 

братанац 11786, 1183 

братац 1175 

брати 678, 273, 1673, 1686а 

братија 1159 

братимити 1160, 1175 

братић, братичина 1183 

братоубица 1363 

братство 1175, 1190 

братучед 11786 

браун 1ди 

брахиподи 1982а 

браца в. брат 

брач 1094 

брачни 1166 

брачни пар 1170 

брачни уговор 1282к 

брашнар 2054а 

брашно 1839 (бра-шно П. уп. 5 17) 

брбљати 111 

брбљив 111 

брвљив 2166а 

брвнара 1718 

брвно 1689а 

бргљез плави 2045 

бргљун, сардела _- 2053а 

брдила 1824а 

брдо 2000 

брдо (ткач.) 1824а 

брдовит 2000 

брдски 2000 

брђанин 2000 

бреберина 2020а 

брег 2000 

брегуница 2045 

бређа 2129 

бреза 2022а 

брезовача 17936 

бректати 2115 

бреме 652, 22166 

бременита 2129 

бренце 1801а 

бресква 2020дД 

брест 20226 



брецати се 473 

бречати 1889ж 

бречити 605 

брз 47, 1862, 2275 

брзак 1994а 

брзати 264, (сат) 1808 

брзина 1862, 2275 

брзински регулатор 1631 

брзити 1697и 

Орзица 1994а 

брзо 2275 

Срзовозни 1710 

брзојав 1408 

Орзометни 1445, 1441а 

Орзоног 1862 

бозоплет 47, 90ба 

брига 844 

бригада 1426 

бридак 2222 

Сридети 21246 

борижан 844 

"риждити 91 

брижљив 241 

Сризгалица 2162 

Гризгати 2162, (млек.) 16946, 16956 

Гризнути 91 

Сријати 119 

ријач 1853 

брилијант 1944 

Хринути се 241, 844 

"писати 747, 722а, (писање) 160д 

Риатва 1796а, 1853 

"па 1796а 

грк 20896 

пркати 997, 262 

Хркаш 2053а 

Хркљача 1770 

бркомаз 20896 

брлог 1700ж 

брљ 2067в, 2166а 

брљав 1875а 

брљати 1875а 

брљив 20672, 912 
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брњица 1805а, 2028д 

брод, бродски 1713а, (газ) 19948 

бродан 19946 

бродарина 19948 5 

бродарство 1713 

бродити 17137 

бродоградилиште 1714 

бродолом 1713е 

број 2175 

„ цео 2180а 

:3 десетни 2180, (цифра) 2179 

број (грам.) 2373, 2380 

бројанице 1061а 

бројати 2175 

бројач 2175, 1603 

бројенице 1061а 

бројитељ 2185 

бројити 2175 

бројка 2175 

бројчаник 1808 

бром 1937 

бронза 1952, (звоно) 1801а 

бронзано доба 19846 

бронхије 2096а 

бронхитис 2148 

броћ, броћаст 19105, (бот.) 20215 

брошура 167 

брснат 2017 

брст 2017 

брстити 1696д, 2017 

брујати 1889е 

брука 1017 

брукати 463, 1017 

брус 1597, 1945 

брусар 1797 

брусач стакла 1809 

брусити 1597 ~ 

брусница 20216 

бруталан 4406 

бруто (тежина) 1866а 

бруцош 13946 

брушњача 1597 

брчкати 714 



Др 

брчкати се 571 

бршљан 2020љ 

буб 197 

буба 2054а 

бубамара 2954а 

бубањ 1100, (рибар.) 1705а 

бубањска опна 2091 

бубати 1100, (учити) 171 

бубац 2041 

бубашваба 2055 

бубина 20676, 2146 

бубнути Пба 

бубњача 2991 

бубњати 1100 

бубојед 20262 

бубојеци 2032 

буботак 512 

бубрег 21058, запаљење — а 2149 

бубрежаст 2207а 

бубрежњак 18435 

бубрити 2218а 

бубуљица 2157 

бува 2058 

бугар 17002 

Бугари 2080а 

будак 1661 

будала 909 

будан 21256 

будзашто 1520 

будизам 1046 

будилник 1808 

будити 2125в, 2354 

будуће време 2385в 

будући 2298 

будући да 23776 

будућност 2299, (грам. 2384в 

буђ 2025в 

буђелар 1647 

буздован 1447 

бугад 20252 

бујан 890 

бујати 21136 

бујити 2125 

бујица 2008а 

бука 18895, е 

букавац 1238, (зоол.) 2048 

букагије 1334, 1698г 

букарити се 17006 

букати 1694Д 

букач 295, 1232 

буква 2022а 

буквалан 919 

букван 912 

буквар 157, 1376 

букваргц 13946 

буквиџа., очитати буквицу 472 

букет 2018 

буклија 1754а 

букнути 1239а, 1900г, 2137, 2342 

буктати 18832 

буктети 1900дг 

бунтиња 19008 

була 1951 

булазнити 109 

булевар 2004г 

булка 20206 

буљав 2153 

буљина 20426 

буљити 21215 

буљсоок 20876 

буљук 1691 

бумбар 2057 (бум-бар П. уп. 8 20) 

бумбача 1829а 

буна 1239 

бунар 1724 

бунарџија 1779 

бунгур 1843Д 

бунда 1818а 

бундева 2021и 

буника 2021г 

бунило 892, 2155 

бунити 9дда 

бунити се 225 

буниште 1730а 

бунован 2125г 

бунтовник 1289 



бунцати 109, 2155 

буњиште 1730а 

бура 1992а, 2011а 

бураг 2036а 

буран 890, 1992а, (живот) 7 

буранија 18436, 2020е 

бургија 1590 (бургијица, бургица П. 

уп. 8 51) 

бурдељ 1002в 

буре 17876 

бурек 1840а 

бурити се 850 

бурма 1805а 

бурмут 159 

бурова вода 2162 

бус 16756 

бусати се 548а 

бусија 1452а 

бусола 19136 

бут 18435, 2109 

бутер 1693г 

бутина 21096 

бутна кост 21096 

бућкати 571, 714 

бућкуриш 1534а 

бућнути 571 

буха 2058 

бухав 1841 

бухара 1332 

бухач 2021к, 20544 

буцати 679 

буцмаст 2089 

буцован 17006 

бучан 18895, е 
бучати 188де 

бучка, бучкати 1693г 

буџа 1633 

буџак 17266 

буџаклија 12886 

буџет 1255, одобравање буџета 1230 

бушилица 1590а 

бушити 661, (полит.) 1238 

бушкарати 1238 
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бушотина 661 

Б-Џ (раздваја се П, уп. 8 20) 

В 
вабити 394 

вавек 2271 

вавољак 641, 1841а, 2217 

ваг 1582 

вага 18666 

ваган 1760, 1788 

вагнути 185ба 

вагон 171да 

вада 2270 

вадати 609 

вадити 783, (кромпир) 1673а 

валичеп 79да 

важан 378 

важити 378, 952а, 95За, 1274, 398 

важност 378, ступање у важност 1204 

вазална држава 1202 

вазда 2271 

ваздан 2280 

ваздух 1991 

ваздухопловство 1715 

ваздушасто тело 18606 

ваздушна лађа 1715 

ваздушни електрицитет 1914Д 

ваздушни притисак 1886 

ваздушно лечење 2161 

вазелин 1964 

вајар 1108, 1783 

вајат 1718 

вајда 11, 425 

вајкада в. одвајкада 

вајкати се 353 

вајни 859а 

вакела 472 

вакуум 1886 

вакуф 1058 

вакцина 21426 

вал 1992а 



валенца 1932а 

валов 1700ж 

валута 1551а 

валутак 1976 

ваља 14416 

ваљак 1638, 2232 (ваљ-ка П. уп. 5 20) 

ваљалица 1826 

ваљан 29, 1003 

ваљано 2178а 

ваљар 1826 

ваљати (вредети) 425 

ваљати (механ.) 641 

ваљати се 1872 

ваљда 942 

ваљкаст 2232 

·ваљуга 1638 

ваљушак 1844а 

вампир 1024, (зоол.) 2031 

ван 2247 

ванбрачан Шббг, 1174г 

ванила 1844в, 2023г 

ванобласност 1287 

ванпарнични поступак 1290 

ванредан 2337а 

ванредно 2178а 

вансредишник 1624 

ванстечајно поравнање 1315а 

вансудски 1284 

вањски 2247 

вапити 100 

вапнац 1949а 

вапно 1949а 

вар 1890 

вараговати 18116 

варак 1955 

варакати 219а 

варалица 481, 1340 

варант 1558а 

варати 481, (прељуба) 1360 

варати се 262 

варварин 82 

вардати 591 

вареника 1693а 

варење 2116в, болести органа за ва- 

рење 2149 

варење (кување) 1842а 

варзило 19105 

вариво 18436 

варијанта 992 

варити 21168 

варити (кувати) 1842а 

варити (метал) 17948 

варјача 1769а 

варка 481 

варљив 481 

варница 1900г, (кожар) 18116 

варница електрична 1914Г 

варош 20045 

васељена 1988 

васељенски сабор 19516 

васиона 1988 

васкрснути 1042 

васпитан 440 

васпитање, васпитачица 1368 (ва-сли- 

та-ти П. уп. 8 24) 

ват 1868а, 1919 

вата 1682, 2020к, 2162 

ватра 19008 

ватра (псих.) 60 

ватра (мед.) 2139а 

ватра (паљба) 1444 

ватраљ 1736в 

ватрен 890 

ватргно оружје 1440 

ватриште 19008 

ватрогасац 1854 

ватромет 1198 

ваш (замен.) 2372г 

ваш (зоол. 2060 

вашар 1515, (неред) 997 

вашка 2028в 

В-Б, В-Г, В-Д, В-Ђ (раздвајају се П, 

уп. 85 20) 

веверица 2033 
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вегетаријанац 130а 

ведар 832, 2085а 

ведар (небо) 2007а 

Введрица 16929, 1751, 17876 

ведро 1751 

веђа 2087а 

вежбанка 1376 

вежбати се 243 

вез 1827а 

веза 734, 1158, 2340 

везати 734, (кога) 51 

везилац златом и сребром 1828а 

везиља 1827а 

везина 1636, (интерп.) 2367 

везник 2377 

вејавица 2008г 

вејалица 16722 

вејати 16722, (снег) 20087 

вејача 1672а 

век (столеће) 2277а, (живот) Та, (тра- 

јање) 2272 

векетати 20362 

вековит 2273 

вековни 22772, (вечит) 2273 

велебиље 20217 

велеград 20646 

велеиздаја 1365 

велелепан 10816 

велепоседник 1471 

велеуман 907 

велеучен 929 

велија 2217 

велик (количина) 2171, (број) 21:76, 

(димензије) 2218, (прострак) 2221, 

(важан) 378 

великаш 12412 

великодостојник 1241а 

великодушан 1012 

великолепан 10816 

великомученик 1031 

великопоседник 1471 

великопролајга 1498а 
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величанствен 10815 

величанство 1222 

величати 438 

величати се 351 

величина 2200, 2218, 2170 

велосипел 17126 

вељача 231 

вена 2103а, проширење вена 2150 

венац 2018, 1622а 

венац планински 2000 

венеричне болести 2152 

вентил 1617 

вентилација 2167 

венути 2914а 

венчани Пбда 

венчаница 168, 1270 

венчање ШИбда 

вења 2024 

вењак 17180 

веб 18314 

веома 2178а 

вепар 1700а 

вера 942, 943, 1020 

веран 857 

веранда 17175 

верати се 564 

вереник, вереница, вереничин 1168 

вересија 1487 

верига 1636 

верига (план. 2000 

веридба 1168 

верижни рачун 2188а 

верижно дељење 2185а 

верити се 1168 

верност 857 

вероватан 942 

веровати 942, 1020 
веровник 1487а 

веродостојан 942 

вероисповест 1043 

версломан 495, 857а 

веронаука 1028 



вероучитељ 1028 вешалица 1747 

вертеп 1060 вешати 517, 632 

вертикалан 2250 вешерница 1833 

веругати 2248а вешт 913, (ве-што Г. уп. 5 17) 

веселити се 830, 832 вештак 913, 1084, 1302 

весео, весела 832, (опити се) 257 вештачење 1302 

весларица 2060 вештачки 3Зода, 913 

веслати 1713г (ве-сла-ти П. уп 5 17) вештачки увиђај 13256 

веслач 2054а вештина 913, 1084 _ 

весло 1713в (ве-сло П. уп. 8 17) вештица 1026 

весник 365, 1453в В-ж, В-3 (раздвајају се П. уп. 5 20) 

вест 365 ви 2372а 

вести, везење 1827а вибрион 2149 
ветар 2011 вибрирати 1873 

ветеран (вој.) 14256, 2273, 22944 вивак 2048 
ветеринар 2166 вигањ 1794а 

вето 1273 вид 965, 1902в, 2121 

ветрењак 43 вида 1610а 

ветрењача 1672а, 1839а видан 19028, 2121 

ветрило 2167 видар 2153 

ветрити 1991, (испарити) 1895а видгти 2159 

ветровна ружа 1990г видело 19028 

ветрогоња 43 видети 895, 2121 

ветропир 43 видети се 896 

ветруља 1990г, 2011 видик 1990в, 2121 

већ 2377а видимирање 12906 

већати 388 видљив 895 
веће 388, 1227, 1269 видовит 1026 

већи 2171а видокруг 1990в, 2121 

већина 12310, 2176а видра (зоол.) 2028г, (човек) 60 

већином 2271, 22896 виђен 858а, 1078 

већма 2178а вижле 2028в 

већник 1269 вижлити 2121Д 

вечан 2273 а виза 1207в 

вечати 2036а вијати 498 
вече 23136 вијати се, вијорити се 1873а 

вечера 147 вијуга 22066 
вечерас 23136 вијуга мождана 2083 

вечерња 1064 вијугати се 22066, 2248а 

Вечерњача 1989 вика 100 

вечит 2273 викар 1051а 

веш 1832 викати, викнути 100, (звати) 363, (гр- 

вешала 1336а дити) 472 (вик-ну-ти П. уп. 5 20) 
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вила 1024 

вила (кућа) 1718 

вилает 20056 

виласт 1677, 2208 

виле 1677 

вилењак 1024 

вилица 2092 

вилице (мех.) 1585 

виловњак 51 

виљушка 1769 

виме 2027а 

винар 1534в 

вино 1534в 

винобер 168ба 

винова лоза 2020и 

виновник 1005 

виноград 1686 

винути 638 

винути се 188б6а 

вињага 2020и 

виока 1687а 

виола 1092а 

виолина 1092 

вир 19946 

вирити 21217, 2247а 

вирман 1255, 1558а 

вис 2000 

висак 1602, 17746, 2199а, (на 

1446 

висибаба 20236 

висија 2000 

висина 2203, 1997, 2212 

висинска крма 1715 

висити 8534, 2250а 

висок 2203, 1997, (човек) 21138, 

рекло) 1155 

висока цена 1519 

високспреосвештенство 1052 

висораван 20006 

височанство 1223 

височина 290ба 

витак 1874д, 2113в 

Со 
уђу 

сабљи) 

(по- 

виталац 20266 

витамин 2116 

витао 18246, 18396 

витез 14536 

вити 2018, 20265 

вити се 1873а, 188ба 

витина 2020а 

витица 2084а, (прстен) 1805а 

витлати 1873а, (махати) 639 

витлић 18246, 22176 

витњак 18246 

витопер 2224а 

вито ребро 2100а 

витриол 1938 

вихор 201 

виц 1133 

вице-краљ 1222 

вицкаст 2113в 

вичан 913 

вишак 21716 

више (колич. 21712, 2178а 
више (изнад) 2255 

вишеструк 2176 

вишња 2020д 

вишњевача 1534г 

В-Ј (раздваја се П. уп. 5 18) 

ВЈЕ (не раздваја се П. уп. 5 19) 

вјерују 1028а, 1065а 

В-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

В-Л (раздваја се П. уп. 5 18) 

влага 18832 

влада 1243, 1218 

владавина 12909 

облик владавине 1214 

владалап, владаоца, владаоци, влада- 

лаца 121ба 

владање 835, (школа) 1382 

владар 1205, 1216а 

владати 1299, (постојати) 2317, (чим) 
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владати се 35 

владика 105да, 1951 

влаљисавка 26215 



влажан 1883а 

влажност 1897 

влак 1710, (рибар.) 1705а 

влакно 22176 

влас 2084а, 22176 

власипа 2146 

власник 12816, 1471 

власт 1208 

власт управна 1241 

власт централна 1242 

власт дисциплинска 1267 

власт судска 1284 

властан, власна 1208 

властела 1153  (властеоство, властел- 

ство, властеоски, властелски, вла- 

стеока, властелка) 

властит 1470 

властодавац 12826 

властољубиг 12086 

власуља 1853а 

влат 2018Д 

влача 1666 

влашац 2023а 

Влашићи 1989 

В-Љ (раздваја се П. уп. 5 18) 

В-М, В-Н, В-Њ (раздвајају се П. уп. 

5 20) 
во 1694 

вод 1426 

вода 15346, 1985, 1994 

водати 609 

водена болест 213да 

воденаст 1935 

водени цвет 2056 

воденица 1839а 

воденичар 1839 

водењак (зоол. 20526, (порођ.) 21296 

водиљг (геом. 2228 

водир 1597 

водити 609, (упућивати) 380, (пут) 

2002, (посао) 249, (саће) 309, (књи- 

ге) 1524, (крава) 16946 

водица 1066 

водич 609 

водник 1429 

водњика 1584к 

водњикав 1534, 1935 

водовод 1995 

водоглавац 2156 

вододелница 1994 

вододржљив 1883а 

водоземац 2052 

водоказ 18786 

водолија 1989а 

водомер 18786 

водоник 1935 

водоноша 652 

водопад 1994а 

водопија 2021к 

водоплаван 19946 

водопој 2026е 

водораван 2251 

водоскок 1995 

водостање 19946 

вођ 609, 380, (полит.) 1232 

вођица (вентил) 1617 

вођице 1698д 

вођички котур 1625 

вожња 568 

воз 1710 

возаљка (разбој) 18246, (точкићи) 200ба 

возар 1713, 1858 

возарина 568, 658 

возати 568 

возити 6853, 1858 

возити се 568 

возовођа 1710 

војвода 1224, 1429 

војевати 1458 

војиште 1453 

војна 1453 

војни 1420 

војни чин 1429 

војник 1425 

војно ШП7ба 

војска 1420 
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војсковођа 14535 

вокал 2362 

вокални 1088 

вокатив 2983Д 

волак 2064а 

волети 828, 854 

воловски 1694 

волт 19146 

волтампер 1919 

волтметар 1922а 

волујски 1694 

волумен 2216 

волухарица пољска 2033 

волшебник 1026 

воља 832, 873, преко воље 250а, пока- 

зати добру вољу 241 

вољан 873, 880 

вољка 2047 

вољно 1433а 

воњ 21226 

воњање 2122 

воњати 2122а 

восак 1846 (во-ска П. уп. 5 17) 

воћар 16825, 1529 

воће 1685 (воћ-ка П. уп. 5 20) 

воћство в. вођ 

воч 16942 

вочак 2923а 

воштан 1846 

воштаница 1846а, (платно) 18256 

воштити 1846, (тући) 512 

В-Р (раздваја се П. уп. 5 18) 

врабац 2045, врапчји, врапчији (1, 

уп. 5 55) 

враг 1033, вражји, вражији (П. уп. 

5 55) 
враголаст 52 

вражати 1026 

вран (црн) 19106 

вран (гавран) 2045 

врана 2045 

вранац 1697Д 

вранин лук 20232 
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вранино око 2023а 

врањ 1787В8 

врат 2096, (зуба) 2094 

врат (осовине) 1626 

врат (биљка) 20235 

врата, вратаоца 1734 

вратар 18576 

вратарник 2105а 

вратило 1625, 1629 

вратило (на разбоју) 1824а 

вратило (гимн.) 199а 

вратити 281, 645, 610 

вратити се 574 

вратнице 1734 

вратолом 2000а 

враћати 281, 645, 610 

враћати се 574 

врач 1027 

врачара 1927 

врачати 1026, 1027 

врашки в. враг 

врба 2022а 

врбовати 392, 1421 

врвети 2554, 1149, 2176 

врвца 1821 

врг 1754 

вргнути 644 

врдалама 219а 

врдзати 539, б8а, 219а 

вребати 497 

врева 100 

вредан 1009, (марљив) 253 

вредети 425, 1469 

вредност 1469 

вредноћа 253 

вређати 461 

врежа 2021и 

врезнути 512 

врелина 1890 

врело 1995 

време 2270, 2272, с времена на време 

22602, губити време 22732, имати 



времена 266, немати времена 267, 

навреме 23046, крајње време 23046 

време (женско) 21286 

време (метеорол.) 2007 

времењача 2052а 

врење 1895, (хем.) 1932 

врео, врела 1890 

вресак 20216 

вресло 1800 

вретено 1690, 1822а, 18396 

вретено вентила 1617 

вретено велико (зоол.) 2056 

врети 1895, (врева) 100, (хем.) 1932 

врећа 1644 

вречати 16965 

врзати 497 

врзати се 593 

врзина 1720а 

врзмати се 5983 

вријуцати 1842а 

врисак, вриштати 91, 100, (коњ.) 1697ђ 

врлет 2000а 

врлина 999 

врло 2178а 

врлудати 560 

врљав 2121ж 

врљати 591, 655 

врљика 1633, 172да 

врнути се 281 

врпољити се 539 

врпца 1821 

врскапут 1831 

врскати 106 

врсник Пода 

врста (род) 971, (ред) 160в 
врстан 1009 (врсна П. уп. 5 83) 

врстати 996, 2269 

врстати се 1433 

врсти се 5983 

врт 1684 

вртар 1683 

вртача 1998 

вртети 640, 661, 18726 

вртети се 539 

вртешка 183 

вртлог 1994а 

вртоглавица 2155 

вртуна 2011 

вртушчица 2065 

врћи 644 

врћи се 990 

врћи (жито) 1672а (вршем, врху, вр'о, 

врла, вршен) 

врутак 1995 

врућ 1890 

врућац 1894 

врућина 2009 

врућица 2139а 

врх 2255, (мат.) 2212 

врх (брдо) 2000 

врх јајета 1702г 

врховни Здда, 1241а 

врхунац 2178а 

врџати 1882а 

врцати се 539 

врч 1754 

врчати 188де, (на кога) 855 

врчати (лан) 1681а 

врчина 1753 

врчица 1681а 

вршај 1672а 

вршак 2255. 

вршалица 1672а 

вршидба 1672 

вршика 20165 

вршилац 236, 2357 

вршилац дужности 1259в 

вршити 236 

вршка 1705а 

вршљати 213а, 268 

вршњак Пода, 2074 

В-Т, В-Ћ (раздвајају се П. уп. 5 20) 

вуга 2045 

вугнути 1883а 

вук, вучица 20288 (вучији, ву-чји П. 

уп. 5 18) 
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вукодлак 1024 

вулати се 593 

вулкан 1978 

вуна 1695г, 20266 

вуница 1822а 

вуновлачара 1826а 

вунска маст 20266 

вући 649 (вучем, вуку) 

вући се 593, 1861 

вуцибатина 1000 

вуцињати се 593 

вуча 649 

вучац 2157 

вучији, вучји 2028в 

В-Ц, В-Ч4, В-Ш (раздвајају се П. уп. 

5 20) 

Г 
гаваз 12076 

гавијал 20517 

гавран 2045 

гагрица 1482 

гад 824, 1875а, (човек) 1090 

гадан 824, 1080 

гадити се 855а, 2149 

гађати 728, 1443 

газ 1994в 

газа 2162 

газда 980а, 1471, 1473, 14844 

газдинство 1652 

газдовати 1652 

газивода 2060 

газити 557а, 621, 725, (прекршити) 

235, 37га 

газити (петаоу 1702а 

ггзолин 1954 

гај 1688 

гајба 1642 

гајде 1097 (гај-де П. уп. 5 20) 

гајити 421, (зоол.) 2026е, (стоку) 1690, 

(бот.) 2014а, (осећање) 822 
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гајка 14416 

гајтан 1828 

гакати 2045 

галама 100, (гомила) 1149 

галантериска радња 1544 

галваничар 1804 

галванокаустика 1919а 

галванометар 1922а 

галванопластичар 18046 

галваноскоп 1916 

галванска струја 1916 

галеб 2049 

галерија 1727а, (позор.) 1115 

галија 1713а 

галица бела 1950 

г плава 1952 

» _ зелена 1958 

галоп 1697ж 

гаљух 131 

гамад 2167 

гамбати 560 

гамизати 2563 

гамопетале 2021 

гангрена 2139а 

ганути 853 

гањати 498 

гар 19005 

гарав (прномањаст) 2084а 

гаража 1712 

гаранција 1489 

гаргати 751 

гарда 14272 

гардероба 1115 

гардеробер 1113 

гариште 19008 

гарка 2025в 

гарнизон 1436 

гарнитура 158да, 2334 

гас 18606, 1885 

гасити 19006, Скеђу 154 

гасити се 21788 

гасовито тело 1885 

гастритис 2149 



гат 18396, 1994г 

гаталинка 2052а 

гатало 109 

гатати 1027 

гатка 479а, 1130 

гатњик 18326 

гаћаст 17026 

гаће 18326 

Гаусова раван 2237а 

гацати 557а 

гачац 2045 

гашење права 1276 

Г-Б (раздваја се П. уп. 5 20) 

ГВ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

гвирити 2121г, 2247а 

гвожђа 1643 

гвожђано доба 19846 

гвожђарница 1539 

гвожђе 1958 (гво-жђе П. уп. 5 17) 

гвоздац 1812а 

гвоздењак 1751 

Г-Д (раздваја се П. уп. 5 20) 

где 2241, 23776 

гдегде 2241 

гдегод 2241, 2271 

гдекад 2271, 23725 

гдешто 23725 

Г-Ћ (раздваја се П. уп. 5 20) 

геак 76 

гегати се 560 

гејзер 1995 

гем 2049 

генерал 1429 

генералштаб 1428 

генератор 1925 

генитив 23836 

геније да 

генути 512 

генцијана 20215 

географија 1990 

географска карта 1990д 

(географска имена, писање П. уп. 58 

7-9) 

геодета 1716а 

геологија 1975 

геолошка доба 1980а 

геометрија 2197 

геометриско цртање 2197а 

георгина 2021к 

гепити 289 

герга 1149 

Германи 2080а 

герок 18312 

гесло 23356 

геџав 2113в 

Г-Ж, Г-3 (раздвајају се П. уп. 8 20) 

гибак 1874Д 

гибаница 1844а 

гибањ 1613 

гибати се 1861 

гигаље 562 

гиздав 1081 

гиздати 1081 

гиљошер 1807а 

гимназија 1390 

гимназист, гимназискиња 13946 

гимнастика 199 

гимносперме 2024 

гинути 3, то ми не гине 2343 

гипкати се 1873 

гипкост 18741 

гипс 194да 

гипсар 1782 

гитар 1994 

гихт 2144 

гицати се 539 

гиџа 2020и 

ГЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

глабати 676 

глава 2082, 

(тешира) 

(у књизи) 1123, 2328а, 

1835а, (Спестара) 1605, 

(личност) 12412, 2333, главом 839, 
2360а, доћи глазе 2516, радити о 

глави 509 

главан 2330ба 

главар 1241а 



глават 2082 

главачке 566 

главина 1790а 

главити 388 

главица _ (брега) 2000, (купус) 20208, 

(лук) 2923а 

главичаст 2207а 

главни 8378, 233да 

главница 1572 

главница (бот.) 2025в 

главња 1900в 

главобоља 2155, (брига) 844 

главоношци 2066 

главоња 2082, (лептир) 2059 

главочике 2021к 

главчина 1622а, 1623, 1790а 

глагол 2374 

глаголска промена 2385 

глагољица 2366 

глад 134 (глађу) 

гладак, глатка 22262 

гладан 134 

гладилица 1597 

гладити 613 

глазба 1085 (гла-зба П. уп. 8 17) 

глазбало 1990 

глас 112, 1103, (вест) 365, 339, 923, 

(гласати) 1231, (грам.) 2361, уживати 

глас 858а 

гласак 1827а 

гласан 112, (чувен) 923 

гласати 1230, 1231а 

гласило 1140 

гласина 339 

гласит 923 

гласити 979, П2ла 

гласник 365, 1140 

гласница 2096, (гајде) 1097 

гласно 112 

гласнути се 357 

гласовир 1091 

гласовит 112, 923 

гласовне појаве 2365 
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гласоноша 365 

глачалица 1833а 

глагчати 2226а, (рубље) 1833а 

гледалац 21212, 1114 

гледати 2121а, (чувати) 269а, 426 

(неговати) 420 

гледе 95да 

гледеће 2087 

гледиште 954 

глеђ 1780, 1956, (зуб.) 2094 

глежањ 211а 

глето 1588 

глечер 1976 

глиб 1993 

глибњача 2067а 

гликоза 1967 

глина 1957 

глиста 2067, (детиња) 2146 

глицерин 1965 

глоб 1990, 1990е 

глоба 1331 

глобити 397а, (скупо) 1519а 

глог 2020д 

глоговац 2059 

глодало 1595 

глодар 2033 

глодати 676 

глодачка 1595а 

глодњаци (зуби) 2033 

гложити се 500 

гломазан 2218, 21138 

глотан 1841 

глув 2120а 

глувара Ма 

глумаџ 1112 

глуп 912 

глупост 912, 90ва 

глух в. глув 

ГЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

гљива 2025в 

Г-М (раздваја се П. уп. 5 20) 

гмиза 14418 

гмизавац 2051 



гмизати 568 

Г-Н (раздваја се П. уп. 5 20) 

гнати 498 

гнев 848 

гнездо 20265, (птица) 2041 

гној 2136а, (ђубре) 1663 

гнојавица 2157, 2136а 

гнојити (ђубрити) 1663 

гнојити (се) 2136а 

гнусан 8552, (ружан) 1080, (прљав) 

1875а 

гнушати се 855а 

Г-Њ (раздваја се П. уп. 8 20) 

гњаватор 460 

гњавити 620, 724, (угњетавати) 408, 

(споро радити) 265, (досађивати) 

460 

гњат 21097 

гњецав 1841 

гњецати 724 

гњечити 724 

гЊИДа 2050 

гњилан 2150 

гњилети 20198 

гњис, гњила 20198, (труо) 1932 

гњурати се 571 

гњурац 1705ж, (птица) 2049 

гњурач (инсект) 20542 

го 18306 

говеда 1594 

говедарка (зоол.) 2045 

говедарство 1694 

говеђина 18435 

говече 1694, 2036ба 

говор 98, 327, 2359 

говорити 98, 327, (ђак) 1378а 

говорљив 327 

говорни 98 

говорник 98, 327 

говорница 327, (телефј Ш12а 

год 2016а 

година 22706, 

(усеви) 1667 

2310, (старост) 2074, 

годити 823 

годити се 1517 

годишњак (зоол. 2026г, (књига) 167 

годишње доба 2310 

годишњи 2276 

годишњица 1074а, 1193 

гозба 139 (го-зба П. уп. 5 17) 

гојазан 2113г 

гојити 2926е 

гојити се 2113Г 

голман 204 

голаћ (сиром. 1474, (пух) 20642 

голем 2218 

голенина 2109г 

голет 1688а 

гслицати 616 

голишав 1830г 

голобрад 2989а 

гословрат 20696, 1830г 

гологлав 1835а 

голорук 14396 

голотиња 1830г 

голуб 2046 

голубаст #910в 

голужлрав 2941 

голцат 1830г 

гоља 1474 

гомбати се 199 

гомила 2176, 2256, (светина) 1149 

гомилати 656, 2256а, 2176 

гомоља 20166 

гонити 498, (судски) 1317 

гонити се (зечеви) 2026г 

гонокок 2152 

гонореја 2152 

гсра 2090, (шума) 1688 

горак 2123д (горчи), горка со 19496 

горд 62 

горе 2255 

горети 1900 (го-рје-ти П. уп. 8 19) 

гори 959, 9956 

гориво 1900в 

горила 20276 
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горица 2156 

горковача 1534г 

горњак 18396 

горњи 2255 (гор-њи П. уп. 5 20 

~ удови 2108 

горњиште 2255 

горопадан 9848 

горосеча 16886 

горостас 21138 

горостасан 2218 

гороцвет 2020а 

горска болест 2156 

горски в. гора 

горушица 2149 

горчина (огорчење) 855а 

горштак 2900 

госа 1471 

госпа 98да 

госпина коса 2025а 

Господ 1029 

господа, господски, 

1155 

господар 399, 1209, 980а, (газда) 1471, 

1484а 

господарити 399, 1209 

господарство 1205, 1209 

господин 98ба, 1155 

господити се 1155, 62 

госпођа 98ба, 1155 

госпођица 98ба 

госпоштина 1155 

гост 442, 1534 

гостински 442, гостинска соба 1727Г 

гостионица 1535 

гостити 419 

гостити (се) 139 

гостовати 442, (позор.) 112а 

гостољубив 442 

гостопримство 442 

готица 162 

готов (спреман) 238, 880, (посао) 2285 

готов новац 1551 

готован (бот. 2025в, (човек) 254а 

господство 980а, 

30 

готовац 1843д 

готовина 1551 

готовити 1842 

готово 99да 

готовост 880 

гошћа 442 

ГР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

граб 2022а 

грабеж 288 

грабити 285, 288, (воду) 810, (грабуља- 

ма) 1677 

грабље 1677 

грабљив 288 

грабљивица 288, (птица) 2042 

грабуље 1677 

гравер 1807 

гравитација 1872г 

град, градски (варош) 20046, (тврђава) 
1451 

град (лед) 20088 

градац 1451 

градбени 1716 

градиво 1576, (настава) 1371 

градина 1684, (ограда) 1720 

градинар 1623 

градитељ машина 1607 

градити 309 

градити се 69 

градсначелник 1269 

грађа 1576 

грађанин 1154, 1246а, (поданик) 1201, 

(варошанин) 20045 

грађанска права 121 

" част 1278в 

. школа 1389 

грађански законик 1275а 

Е рат 1239да 

грађански судски поступак 1292 

грађанско стање 1270 

грађанство 1201, 1154 

грађевина 1717 

грађевинарство 1716 

грађевински 1716 



грађење речи 2387 

граја 100 

гракнути 100 

грактати 2045 

грам 1866а 

граматика 2360 

граматички број 2380 

“ род 2381 

граматичко лице 2382 

грамжљив 1477 (грам-жљив —П. уп. 

5 21) 
грамзити 1477 

грамофон 18898 

грана (бот.) 2016, (део) 2328в, (срод- 

ство) 1164 

гранат (минер.) 1957 

граната 1445а 

гранати се 2328в 

гранит 1987В 

граница 2265а, (геогр.) 2093а 

граница (храст) 2022а 

гранути 19896 

граораст 1910в, 20876 

графит 1944 

грах 2020е 

грахораст 1910в 

грахорица 2020е 

грашак 2020е 

грашка в. грашак, (зној) 21178 

грб 12006 

грба 2099, (камила) 2036г 

грбача 2099 

гргеч 2053а 

гргорење 2162 

гргурав 2084а 

грдан, грђи (ружан) 1080, (велик) 378 

грдити 472, (правити ружним) 1080а 

грдно 2171, 2178а 

грдња 472 

грдоба 1080 

грдосија 2218, (човек) 21138 

гребало 1594 

гребати 623 

гребен 751, (планин. 2000, (коњ.) 

2037а 

гребенати 751 

гребене 751 

греботина 623, 687 

грегорац 2053а 

грегоријански календар 2270а 

греда 168да, (речна) 1994 

гредом 554, 580 

грејати 1890а 

грепсти, гребење 623, 687 

грести 554 

грех 1000, 1034, уписати у грех 464 

грехота 1000 

грешан 1000, 1034 

грешити 262, 1000, 1034 

грешка 262 

грешник 1034 

грешпа 1827а 

грива 2037а 

гривна 1805а, (на коси) 1669а 

гривњаш 2046 

грижа савести 1019 

гриз 1839д 

гризлица 2136, 

гр мека 2152 

гриња (мољац) 2062 

гриња (венац) 998 

грипа 21436 

гристи 677 

гристи се 851 

грк 2123дД 

Грк 2080а 

гркљан 2096 

грлат 112 

грлени 2096 

грлити 614 

грлић 17546, (пушке) 14416 

грлица 2046 

грло, гроце 2096, (глас) 1103, (чарапе) 

1832в 

грло (марве) 1690 

грм (храст) 2022а, (жбун) 2001 
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грмаљ 76 

грмети 2012 

грнац 1752 

грнути (гомила) 1149, 273, (навалити) 

554 

грнчар 1780 

гроб 20045 

гробар (инсект) 2054а 

гробље 20045 

грожђе 2020и (гро-жђе П. уп. 5 17) 

грожња 25 

гроза 842, 855а 

грозан 842а 

грозд 2018Д 

5 83) 
грозити 25 

грозити се 842, 855а, (јежити се) 2139а 

грозница 2139а, 21436 

грозничав (узбуђен) 845 

(гроздак, гроска П. уп. 

грозно 2178а, в. 

грозота 842а 

гроктати (свињче) 

1444 

гром 2012 

громадна планина 2000 

РА стена 1987в 

громак 112 

громобран 1914дД 

громуљица 2217 

гроница 2166а 

грснути 1882а 

гросиста 1498а 

гротло 1978, 1998, (зоол.) 20266 

гроф 11583 

грохот 87 

грош 1554 

грошићар 1494 

грст 22166 

грстити се 2149 

гртати 273 

груб (човек) 4406, 822а, 852а, (ружан) 

1080, (рапав) 2225 

грубијан 4406 

грозан 

1700д, (пуцање, 

32 

, ( 

Е~ 

грувати 512, | 
1889 

грувати се 548а 

груда 2217, родна груда 20056 

грудва 2217, (сира) 1693д, (снега) 2008г 

грудвати се 202 

груди 2098 

грудњак 18316 

грудњача 2998а 

грудобољан 2148 г 

грудобран 1451а 

грумен 2217 

грунтовница 12816 

грунути 512, (сузе) 92, (звук) 1889 

груп 1404а 

група 971, 1149, 2334, (чинов.) 1261а 

грухати в. грувати 

грухнути в. грунути 

грушати се 1693а 

грушевина 1693Д 

грушити 690 

грцати «јеџати) 91, «давити се) 21166, 

и у дуговима 1487 

грч 2155, зли грч 2156 

грчевит 2155, грчевито 888а 

(млатити) 1571, (звук) 

грчити се 2219а 

губа 2157 

губава жаба 2052а 

губер 1739в 

губилац 23, 271 

губилиште 1336 

губитак 23, 1475а 

губити 23, 271, 1475а 

ДЕ време 2273а 

губити се (отићи) 573, (нестати) 2321 

губица 20256 

гувернанта 1368 

гувно 1672 

гугутка 2046 

гудало 1992 

гудети 1092 

гудура 1998 

| 
грчење 2112 | 

| 
| 



гужва (гомила) 1149, (неред) 1238, (на 

плугу) 1659 

гужвара 1844а 

гужвати 702 

гуја 20516 

гујин чешаљ 2061 

гука 2137а, 2217 

гукати (голуб) 2046 

гукати се 202 

гулаш 18435 

гулити (кору) 685, (глобити) 1519а 

гума 1577, (за брисање) 164 

гумати 130 

гумен 1577 

гумно 1672 

гунгула 1149 

гундељ 2054а 

гундорити 107 

гунђати 103, 829 

гунтав 2225 

гунтати се 2225 

гунтураћ 2166а 

гуњ 1831а 

гуња 2020дД 

гурав 2099 

гурабија 1844а 

гурати 619, 650 

гурати се 619 

гурити се 530 

гурнути 619, 650 

гусак 2049 

гусар 1356 

гусеница 2054 

– морска 2067а 

гусеничар трчуљак 2054а 

гуска 2049, (суд) 2162 

гусле 1093 

гуснути се 1880 

густ (физ.) 1880, (чест) 2266а, (ткиво) 

1825, (гушћи) 

густина 1880, 1867 

гута 2137а 

гутати 21166 

гутљај 149 

гуша 2096, (кокош) 2047 

гушавост 2151 

гушати се 504 

гушење 2148 
гушити 622 

гушити се 2115, (смех) 87 

гушобоља 2148 

гуштер 20512, (болест) 2148 

гуштераст 2208 

гуштерача 2105в 

гушчиди, гушчји 2049 (гу-шчји П. уп. 

5 21) 
Г-Џ (раздваја се П. уп. 8 20) 

Д 
да (потврдно) 342, (свез.) 23776, 881 

дабар 2033 

дабогме, дабоме 342 

давати 276 

давијати се 1292 

давити 622 

давити се 4, 21166 

дављеник 4 

давнашњи 2293 

давно 2293 (дав-но П. уп. 5 20) 

давнопрошло време 23856 

даворија 1087, 1139 

дада 11716, 1176 

дадиља 1857а 

дажбина 1271а 

дажд 2008а 

даждевњак 20526 

даире 1101 

дакако 342 

дакле 2377а 

дако 879 

дактилографкиња 164а 

далајлама 1046 

далак 2149 
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далек 2266 

далековид 2153, 21213 

далекозор 18106 

далекосежан 2245 

да ли 23776 

даљина 2266 

даљновид 21213 

дама 98да 

дамар 2103а 

дамаст 18256 

дан 2280, 2313, (светло) 1902в 

дан орања 22046 

данак 1271а 

данас 2291 

данашњи 2291 

дангуба 252, 254, (накнада) 139да 

дангубан 2273 

дангубити 252, 2273а 

даник 518 

дан и ноћ 202дл 

данити 518 

Даница (звезда) 1989 

Данци 2080а 

данџе 17878 

дањом 2313 

дању 2313 

дар (поклон) 278, (псих.) Зла 

дара 1866а 

дарежљив 278а 

даривати 278 

дармар 997 

дарнути 721, (задирнути) 457 

даровати 278 

дарови (свадб.) 1169в 

даровит 91а 

даровни уговор 12827 

дарсонвализација 1924а 

даска 1689%а (да-ска, да-сци П. уп. 5 17) 

дати 276, 277, 278, (допустити) 401 

дати се (на што) 245, не дати се 

(противити се) 225, не да ми се 14 

датив 23838 

датум 2270 
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даћа 1074а 

дах 2115 

дахнути 2115 

» душом 846 

дахтати 2115 

дашчара 1689а, 1718 

Д-Б (раздваја се П. уп. 5 20) 

ДВ (не раздваја се П, уп. 5 18) 

два 21806 

двабратакрв 20696 

двадесет 21806 

дванагесник 21056 

дванаест 21806 

дванаестопалачно црево 21056 

двапут, дваред 21806 

двери 1059, 1734 

двеста 21806 

двизац 1695а 

двиска 16956 

двобој 504, 1456 

двовласнички 12810 

двоглав 2082 

двоглед 18106 

двогодишњи 2276 

дводинарка 1554 

дводневни 2280 

дводома биљка 20182 

дводомни систем 1227а 

двоженство 136да 

двојак 971 

двојачити 1658 

двојба 945 

двојина (грам. 2380 

двојином 21806 

двојити 308, 992, (сумњати) 945 

двојка (школа) 1381а, (карте) 197 

двојни 21805 

двојник 990 

двојнине 1096 

двоколице 1799 

двокрак 2210 

двокрилна врата 1734а 

двокрилци 2958 
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дволичан 69, (ткивој 1825 

двоног 2109а 

двоножац 2072 

двопек 1841 

двор 1225, (зграда) 1718 

дворана 1727а 

дворанин 1225 

дворац 1718 

дворед 996 

дворити 437 

лвориште 1719 

лворница 1727а 

дворски 1225 

дворук 2108 

двосмислен 9196 

двосполан 2018а 

двсточје 2367 

дБоумнити се 945 

двоцевка Ш41а 

Д-Г, Д-Ђ (раздвајају се П. уп. 5 20) 

дебе 1754, 1788 

дебела болест 2139а 

дебелица, дебелотиква 2021и 

дебељко 2113г 

дебео, дебела 2220, (претио) 21137 

дебло 2016 

дева (камила) 2036г 

девати 644 

деведесет 21806 

девер (ручни) 1169, 1185а 

девет 21806 

деветати 512 

деветина 21806 

деветнаест 21806 

девиза (трг.) 1571, (гесло) 23356 

девика 2078, (зодијак) 1989а 

девојачка трава 20208 

девојаштво 2078 

девојка 2078 

девојчица 2076а 

девонска периода 1982в 

дегенерација 21328, 2014а 

деградирати 1430а 

дед(а) 1177 

дедак 912 

дедовина 1177, 14726 

дежмекаст 2113г 

дежурни 1259в, 14356 

дезертер 1453в 

дезинсекција 2167 

дезинфекција 2167 

дејство 236, 306, 376, 2354, (хем.) 1932 

8 силе 1853 

декаграм 1866а 

декадни бројеви 2180 

декалитар 2216а 

декаметар 2200 

декан 1396в 

декламовати 1112 

декларација 168, 1203, (царин.) 1272 

деклинација (грамат. 2383, (магнет.) 

19136 

деконцентрација 1242 

декоратер 1113, 1851а 

делатан 258 

делати 35, 251 

делегат 1207а 

делегација 1207а, (суд.) 1287 

делегације 1202 

делија 14536 

деликатесна радња 1528 

делилац 2183а 

делимак 2183а 

делимично 2328 

делиријум 2155 

-> тременс 2145 

делитељ 2183а 

делити 23286, (аритм.) 2183а, (раздва- 

јати) 730, (карте) 197, (уделити) 278 

дело 35, 236, (књига) 1121 

„ _ кривично 1316а 

деловати 35 

деловодник 1253 

деловођа 1282в, 14846 

делокруг 35 

делом 2328 
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делта 1976 

делтоид 2213 

делфин 2030 

дељати 668 

дељеник 2183а 

дељење 2183а 

демагогија 1235а 

демарш 1203 

дембелисати 254 

деминутив 2370 

демобилизација 1455а 

демократија 1233 

ге непосредна 12276 

денга 2143г 

дензиметар 1867 

денути 644, (жито) 1670 

денути се 2240 

дењак 762 

део 2328 

деоба 23286 

деоница 1314 

деоничко друштво 1314 

депедикулација 2167 

депеша 1409 

депозит 1560, 1558а 

депутација 365 

деран 2076 

дерати с (цепати) 679, (гулити) 686, 

(кожу) 1845, (глобити) 1519а 

дерати се 100 

дереглија 1713а 

дерикожа 1519а “ 

дериште 2076 

дерњава 100 

дерогација 12747 

дерт 844 

десет 21806 

десетак (порез) 1271а 

десетак (број) 21806 

десетина 21806 

десетица 1554 

десетковати 2177 

десетни бројеви 2180 
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десити 602 

десити се 518, 2240, (догађа) 2342 

десни 2263 

десни (уста) 2094а 

десница 2108 

десно 2263 

деспик 2021е 

деспот 1214 

дести 644, 1670 

дести се 2240 

дестилапија сува 1965а 

дестиловати 1896а 

дестинатар (суд.) 1294а 

детао 2043 

дете, деца, дечица 2075, (пород) 1172 

детектор 1930 

детелина 2020е 

детеубиство 1363 

детињаст 43 

детињство 2075 

детлић 2043 

дефиловати 1434а 

децембар 2311 

деценијум 2277 

децентрализација 1242 

дециграм 1866а 

деци(литар) 2216а 

дециметар 2200 

децимална вага 18666 

дечак 2076 

деч(и)ји 2075 (де-чји П. уп. 5 15) 

дечко 2076 

дешавати сг 2342 

дешњак 2108, 2263 

Д-Ж, Д-3 (раздвајају се П. уп. 8 20) 

див 21138 

дива 1119 

диваљ в. дивљи 

диван (разговор) 327, 388, 

1741 

диван (леп) 1078, (одличан) 958 

диванана 17175 

диванити 327 

(канабе) 
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дивиденда 13146 

дивизија 1426 

дивизма 2021ж 

дивит 164 

дивити се 860 

дивљак 82 

дивљака (воћка) 1685 

дивљач 20265 

дивље месо 2147 

дивљење 860 

дивљн (зоол. 20265, (некултуран) 82, 

(суров) 513а, (недружеван) 11596, 

(необрађен) 16536 

дивљина 16536 

дивокоза 2036а 

дивота 823, 1078 

дигнути в. дићи (диг-ну-ти П. уп. 8 20) 

дигнути се 522а, 2254 

диелектрик 1914а 

дива 16926 

дизалица 1871 

дизати 646, (цене) 1518а, (красти) 289 

дизати се 5222, 2254 

дизга 1825, 2244а 

дизгин 1698д 

Дизелов мотор 1895в 

дијабет 2144 

дијагноза 2160а 

дијагонала 2213 

дијадема 1805а 

дијаленат 2359а 

дијамант 1944 

дијарга 2149 

дијафрагма (анат.) 2104а, (опт.) 1908 

диједар 2228 

диједарски угао 1985 

дијета 2162 

дика 867 

дикотндке 2020 

диктатор 1214 

диктирати 375, (налог) 398 

дилбер 854, (леп) 10785 

вилгтометар 1892 

дилувијум 19846 

дим 1900дД 

димензија 2200 

димије 1831Д 

димничар 1855 

димњак 1717Г 

диморфан 1986 

дин 1863 

динамика 1861 

динамит 1895г 

динамичко мерење силе 1863 

динамомашина 1925 

динар 1554 

династија 1219 

диња 2021и 

диоксид 1936 

дипле 1996 

диплома 168, 1383 

дипломат 1207 

дипломација 1297 

дипсоманија 2145 

дира 679 

дирати 721, (задиркивати) 457, (зади- 

рати) 2340 

дирек 1689а 

директан 234ба 

директан говор 2389 

директор 399, 1250 

диреккија 399 

диригент 1089 

диринџити 251 

дирка 2215а 

дирљив 834 

дирнути 721, (псих.) 834, 822 

дисање 2115, (биљке) 2017, болести 

органа за дисање 2148 

дљисати 2115 

дисконтни рачун 2188а 

дискос 1060 

дискриминанта 2198 

дисонанција 18896 

диспанзер 2164 

диспепсија 2149 
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дисперсија светлости 1909 

диспозитив пресуде 1307 

дистанција 21198 

дисциплина 465, (војска) 1432 

дисциплинска власт 1267 

дићи 646, (украсти) 289, (забрану) 1310 

„» главу 5466 

дићи се 116, 5222, (устанак) 1239%а 

диференцијални рачун 2196 

диференциски посао 1523а 

дифракција светлости 1912 

дифтерија 2148 

дифузија 1884а, 1887 

дифундовати 1887 

дихати 2115 

дичан 999 

дичити се 62, 867 

ДЈ, ДЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

длака 20266, 2084а, 2110а, (бот.) 2016 

длан 2108в 

длето 1588 

ДЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

Д-М, Д-Н (раздвајају се П. уп. 5 20) 

дневни 2313, 2280 

дневни лист 1140 

дневни ред 880, (парлам.) 1230 

дневник 167, (књиговод.) 1524, (лист) 

1140 

дневница 1485 

дневничар 1259а 

дневно 2313 

дно 2259, (речно) 1994 

Д-Њ (раздваја се П. уп. 8 29) 

до (близу) 2267, 2268, (допирати) 22456, 

(крај) 2284 

до (свез.) 2377а 

лоајен 1207а 

доакати 516 

доб 2294 

доба 22709, доба живота 2074, у зло 

доба 2306, геолошко доба 1980а, 

годишње доба 2310 

добавити 283 

38 

добар 425а, 958, 999 

добацити 277, (камена) 203, (примед- 

бу) 328а 

добећи 603 

добивалац 11, 282, (исправе) 1249а 

добивати, добијати в. добити 

добит, добитак 11 

рачун добитка 1525 

добити (добит) 11, (примити) 282, (на- 

вући) 2357а, (припасти) 276а, (зго- 

дитак) 196, (победити) 503а, (пар- 

ницу) 1307, (прерадом) 3156 

добитник 1 

добовати 1100 

добош 1100, (мех.) 1640 

добошар 1100, (вој.) 1429 

добричина 8432, 999 

добро Ва, (имање) 1472а, в. добар 

добробит га 

добровољан 873 

добровољац 1421а 

добровољно 27, 873 

добродошлица 444 

добрсдушан 999 

добронамеран 598 

доброта 958, 999, в. добар 

добротвор 278, 423 

доброћудан 849а 

доброчини уговор 12827 

доброчинство 278, 423 

довабити 394 

доваљати 641 

доБбарати 394 

довде 22456 

довек(а) 2299а 

довести (кога) 609, (што) 634а, (љвеј- 

ство) 2354 

довести (возити) 653 

довести се 568 

довече 2300а, 23136 

довијати се 242 

довикивати 363 

довити се 259 
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довитљив 259 

довлачити 649 

довод в. довести 

доводац 1174 

доводити ВБ. довести 

доводни 634а 

довођење (крив. право) 1323 

довољно 2173 

довратак 1734а 

довршити 2285 

довући 649 

довући се 572 

догађај 2342 

доглавник 1241а 

доглед 1990в, (дурбин) 18106 

догма 1028а 

догнати 498 

договарати се 388 

договор 388 

договорити се 389 

догодине 2302а 

догодити се 2342 

догорети 1900 

догорети до ноката 825а 

дограбити 286 

доградити 309 

догрдети 824 

догурати (гурати) 650, (дотерати) 10 

додавати в. додати 

додатак 302, 2174, (плата) 1266, (гргм.) 

2388а (додаци П. уп. 8 83) 

додати 302, 334, 2174, 2182, (пружити) 

277 

додворити се 434 

додекаедар 2230 

доделити 276 
додијати 824 
додир 721, (пипање) 

2110, (социол.) 1158 

додиривати 721, (близина) 2268 

додола 2008а _ 
додуше 413 
доживети 7 

2119, (осећа; 

доживљај 7 

доживотни Та 

доза (кутија) 16418 

дозвати 363 

дозвола 401, (документ) 168 

дозволити 401 

дозвољен 1003 

дозивало 3638 

дозивати 3683 

дозидати 1774 

дозлогрдети 824 

дознака 1562Д 

дознати 924 

лозначеник 1562дД 

лозначење, место дозначења НИбда 

дозначити 1562д 

дозрео 29, 2974 

дозрети 2074 

доиста 342 

дојадити 824 

дојакошњи 2292а 

дојам 897 

дојахати 569 

доједрити 5686 

дојездити 572, 569 

дојиља 1857а 

дојити 2130 

дојка 20986 

дојкиња 1857а 

дојмити се 897 

дојурити 558 

док (крај) 2284, (истоврем.) 

(свез.) 2377а, 6, 987 

доказ 950, (права) 1299—1395 

доказати 950, (пријавити) 365 

доказивач 365 

доказни поступак 13256 

докасати (дојахати) 569, (доћи) 572 

докле 22456, 2284, 2303, 23776 

доколан 252 

доколеница 1831ж 

доколети 266 

доколица 252 

2303, 
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доколичар 254 

докон 252 

доконати (одлучити) 884, (свршити) 

2285 

декончати 2285 

докопати се 286 

докрајчити 2285 

докрасти се 578 

доксат 17175 

доктор 1392, (лекар) 2160 

докувати 18424 

документ 168, 1249 

докусурити 516 

докучити (дознати) 924, (дохватити) 

549 

долаз, долазак 572 

долазити 572, (сродство) 1164, (после- 

дица) 2356, дошло ми је да... 88да 

долама 1831 

долап (орман) 17426, 

долг 2259 

долетети 188ба 

долијати 4996 

доликовати 1083 

долина 1998 

долинац 1998 

долити 8083 

долма 1843 

дом 1718, (парлам.) 12274 

дома 529 

домазет #178а 

домазлук 1652 

домали прст 21088 

домамити 394 

домаћи 520, 1718 

домаћа животиња 2026е 

домаћин 1162, 1163, (имућан) 1473 

домаћинство 1162 

домаћица 1163, (послуга) 18572 

домашај 549, 2245 

домашити 549 

домет 1872а, 1444г 

дометак 302, 2174 

(пржуља) 1767 
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дометнути 302, 2174 

домина 189 

доминион 1202 

домислити се 259 

домицил 12776 

домишљат 911 

домобранство 1423 

домовина 20056 

домовница 1250 

домољуб :11906 

домородац 20056 

домунђавати се 388 

домчати се 286 

донде 22456 

донекле 22456, (делимично) 2328 

донети 652 

доносити 652, (камату) 1578 

(доносилац, _ доносиоца, — доносиоци, 

доносилаца) 

доношење закона 1274г 

доношче 2129в 

доњак 197 

доњи 2259 

доњи удови 2109 

допадање 1082 

допадгти 1470 

допадати се 828, 854, 1082 

допасти (невоље) 21, (припасти) 1470 

допасти се 828, 854, 1082 

допећи 1840 

допирати 2245 

допис 1141 

дописивати се 374 

дописна школа 1393в8 

дописних 1141 

дописница 1401а 

доплата 1405 

доплатак 1562 

доплатити 1562 

допливати 579 

допловити 1713г 

допратити 601 

допремити 283 
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допрети 2245 

допринети 236 

допуна 2174 

допунити 813, 2174 

допунске боје 1910 

допуст, допусни, допусница (лозвола) 

401, (отсуство) 1484 
допустити 401 

допутовати 594 

лдопуштати 401 

допуштен 1003 

допуштење 401 

дорастао 29, 2074 

дорасти 21136 

дорат 1697Д 
доручак 144 

досад, досада 2284 

досадан 174, 460, 824, 9286 

досадашњи 2292а 

досалачти 460, 824 

досадници 2167 

досег 549 

досезати 2245 

доселнити се 595а 

досетити се 259 

досетка 417 

досетљив 911 

досећи 2549 

досипати 803 

доскора 2293а 

доскочити 559, (надмудрити) 481а 

доскочица 417 

досже 2292а 

доследан 227 

досвован 2327 

дослук 389 

доспети (рок) 2270, (бот.) 2019в, “пла- 

тев)у 15626, (место) 2240, (имати вре- 

мена) 266, (сазрети) 22832 

доста 2173, 21786 

достевшти (известити) 365, (предати) 

2 

дестевљање (суд.) 1294 

достављач 365 

доставница 1294 

достајати 2173 

достати 2173, (ногама) 522 

достићи (довољно) 2173, 

2245, (једнак) 984 

достојан 1009 

достојанствен 42, 62 

достојанственик 1241а 

достојанство 42 

доступан 578 

досудити 1397 

досути 803 

дотада 2284, 2304 

дотаћи 721 

дотаћи се (поменути) 338 

дотежати 824 

дотепсти 572 

дотерати (гонити) 498, (возити) 658, 

(удесити) 319, (сат) 1808, (поправи- 
ти) 321, (поучити) 380, (доживети) 

7, 10 

дотећи 2173 

дотицати 721 

дотицати се 721, (близина) 2268, «по- 

менути) 338 

дотицати (тећи) 1882а 

дотични 2340 

дотле 22456, 2284 

дотрајати 2284 

дотрчати 558 

дотужити 824 

дотурити 277 

дотући 517 

доћи 572, (постати) 2318, (време) 2270 

доушити 101 

доушна жлезда 20942 

дохватити 549 

дохватити се 500 

доход 572 

доходак, дохоци 1478 

доходарина 1271а 

доходити 572 

(допирати) 
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доцент 13962 

доцкан 2306 

доцније 2305, 2299 

доцнити 2306 

дочарати 1026 

дочек 443 

дочекати 443, (непријатељ. 507, (до- 

живети) 7 

дочекати се 56ба 

дочепати (се) 286 

дочети 2285 

дочути 924, 2120 

дошаптавати 101 

дошљак 572, 442, 595а 

дошуњати се 593 

АП претвара се у ТП 

ДР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

драг 854, (скуп) 1519 

драги камен 1805а 

драган 854 

драго 854, што му драго 873а 

драговољно 27, 224, 873 

драгоман 12076 

драгост 823, од драгости 4346 

драгоцен 1519 

драгоцености 1805а 

драгуљ 1805а 

драгуљар 1805 

драж 1078 

дражба 1499 

дражестан 1078 

дражити 459, (љутити) 848, (наговара- 

ти) 387 

драма 1110 

драматичар 1110 

драматург 1113 

драмлија 1441в 

дрангулије 379 

драпати (се) 21246 

драти в. дерати 

драхма 15544 

драча 2016 

рибља драча 2053 
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дрвар 1689а 

дрвара 1538, 168да 

дрварити (се) 1538 

дрвен 1689 

дрвенарија 16839а 

дрвенаст 18748 

дрвеница (ренде) 1596 

дрвљаник 1689а 

дрвље 1689 (дрв-ље П. уп. 5 18) 

дрво (бот.) 2016, (техн.) 1689, (огрев) 

1538 

дрводеља 1784 

дрворед 2004д 

дрворез 1785 

древни 2293 

древо 1960 

дреждати 2309 

дрека 100 

дрекавац (зоол.) 20276 

дрекнути 100 

дремати 2125г 

дрен 2020м 

дренковипа 20920м 

дресина 17108 

дресирати 16973 

дретва 1821 

дрети 686 

дреха 1830 

дречав 1910да 

дречати 100 

дрешити 735 

држава 1200, савезна дожава 1202, 

злочин против државе 1365 

државина 1281а 

држављанин 1201 

држављанство 1201 

државни удар 120да 

државни тужилац 13108 

државни чиновник 1259, државна слу- 

жба 1258, државна установа 1252 

државник 1234а, 1241а 

држак 1750а, 1599 



_ лана ата била 

држалац, држаоца, држаоци, држала- 

ца 1281а 

држаљица 1583, 1600 

држаља 164 

држаље 1600 

држање (став) 521, (понашање) 35 

држати 549а, 606, (гајити) 1690, (ми- 

слити) 952а, (најам) 1483, (послугу) 

1484а, држати реч 227а 

држати се (за што) 606, (став) 502, 

(чега) 220а, 231, 227, (понашање) 35 

држећ 2132а 

дрзак, дрска 865, (смео) 843 

дрзнути се 248 

дрљав 2087а, (разрок) 2121ж 

дрљати 1666, (писати) 163 

дрљача 1666 

дрље 2087а 

дрмати 636 

дрмати се 1873а 

дрмусати 636 

дрндало 751а 

дрндар 751а 

дрнкати 10886 

дрнован, дрновит 849 

дрнути се 848 

дроб 2105 

дробити 688, (хлеб) 1841, (говорити) 

по 

дрогерија 1541а 

дрождина 1884 

дрозак 2045 

дроља 1002 

дромбуља 1099 

дроњав 1830в 

дроњак 1830в 

дроп 1534в 

дропити 52ба 

дрпати 679 

дрскост 843, 865 
дртина 1697Д 

друг 1159, (брачни) 1170а, 

друга 984 

нема му 

друга (преслица) 1822а 

другар 1159, (ортак) 13136 

другачије 992 

другда 2271, 2290а 

другде 2241 

други 973, (по реду) 21806 

другом 21806, 2288 

дружба 1159 (дру-жба П. уп. 5 17) 

дружбеница 1159, 1857а 

дружеван 1159 

дружина 1147 

дружити се 1159 

дружица 1822а 

друкчије 992 

друм 2002 

друштвен 1144, 1147 

друштвени рачун 2188а 

друштво 1144, 1147, 1159 (дру-штво П. 

уп. 8 21) 

друштво акционарско 1314 

друштво трговачко 1313а 

Друштво народа 1206 

дрхтавица 211да, 2139а 

дрхталице 18435 

дрхтати 1878, 219а 

дрхтуља трновка 20538 

дршка 1583, (амрел) 

20186 

дршкати 387 

-ДСКИ, -ДСТВО П. уп. 5 78 

дуал 2389 

дуб 2022а 

дубак 17406 (дупка, дупку) 

дубач 15886 

дубина 2223, (воде) 19946 

дубити 522, 662 

дубодолина 1998 

дубок 2223, (вода) 19946, в. дубоко- 

уман 

дубока старост 2074а 

дубокоуман 911 

дуборез 1785 

дубрава 1688 

1837, (шветна) 
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дувак 1831] 

дуваљка (гајде) 1097, (ковач.) 1794а 

дуван 159, (бот.) 2021г 

дуванџија 159 

дуванџиница 1537 

дувар 1774а 

дувати 21156, (ветар) 2011, (дурити се) 

850 

дувачки инструменти 1090 

дувна 1050 

дуг 1487, 1488, двогуба наплата дуга 

1344 

дуг (дужина), (у простору) 2201, (у 

времену) 2273 

дуга 2008а 

дуга (буре) 1787в 

дугајлија 21188 

дугачак 2201 

дугме 1830а 

дуго 2273 

дуговати 1487 

дугује (књигов.) 1524 

дуговечан 2273, (живот, 1а 

дугогодишњи 2276 

дугодневица 23100 

дугокос 2084а 

дугорочан 2270 

дугорук 2108 

дуготрајан 2273 

дугуљаст 2208 

дуд 20226 

дудовица 20226 

дудук 1096 

дуж (геом.) 2199в 

дуж (предл. 2248, 2267 

дужан (дуг) 1487, (дужност) 1998 

дужати 2273 

дужд 1224 

дуждевњак 20526 

дужина (у простору) 2200, 2201, 22386, 

(у времену) 2273, земљописна дцу- 

жина 19906 

дужптца 2087 
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дужник 1487 

дужност 1008, (посао) 251 

дукат 1552 

дулац 1097 

дулек 2021и 

дуљати 2273 

дуљити 22783 

дума 1227 

думача 1998 

думен 17138 

дуна 1976 

дунђерин 1784 

дуња 2020д 

дупке (усправно) 

2246а 

дупли 21806 

дуплика 1306 

дупликат 1247а 

дупља 2016, - очна 

2104а 

дупљари 2069 

дупљаш 2046 

дупсти 662 

дурашан 258 

дурбин 18106 

дурити се 850 

дурљив, дурновит 849 

дурнути се 848 

дурунга 1633 

дути се 62 

дућан 1513 

дух (нетелесно биће) 

893, 9116, (смисао) 919 

духаљка 1097 

лухати 21156 

духовит 9116 

духовни 893, (вера) 1043 

духовник 1048 

душа 893 

душеван 1012 

душевни 893, душевне 

душебрижник 1048 

душек 1739а 

2250, дупке пун 

2087, - трбушна 

1024, (психл 

болести 2158 



душманин 505а 

душник 2096а 

душобрижник 1048 

-ДЦИ претвара се у -ЦИ (П. уп. 5 83) 

Д-Џ (раздваја се П. уп. 5 20) 

Ђ 
ђаво 1033 (ђаволски П. уг. 5 39) 

ђаволаст 52 

ђак 1394, (манастир.) 10504 

ђакон 1050а, 1051 

ђаконија 1844а 

Ђ-Б (раздваја се П. уп. 2 29 

ђевђир 1763а 

ђеврек 1841 

ђем 16986 

ђемија 1713а 

ђенерал 1429 

ђерам 1724 

ђердан 1805а 

ђерђеф 1827а 

ђерзонка 17038 

ђида 2132а 

ђикати (човек) 21136, (бслт.) 20142 

ђилкош 43 

ђинђува 1805а 

ђипити 559 

Ђ-М, Ђ-Н (раздвајају се Т. уп. 5 20) 

ђогат 1697д 

боја 69 

бон 1814а 

ђорда 1446 

ђорнут 157 

-ЂС претвара се у -ЋС, 

претвара се у -ЋСТВО 

ђубре 1856, (пољоприв.) 1663 

ђубретар 1856 

ђубрити 7476, (њиву) 1663 

ђубриште 1730а 

ђубровник 17536 

-ЂСТВО 

ђувегија 167а 

ђувече 18436 

ђуле (топ.) 1445а, (гамн. Ј99а 

ђунија 17746 

ђурђевак 20232 

ђуровача 1755 

ђускати 198 

ђутуре 1866а 

Е 

е 23776 

евангелист 1044в, 1992 

еванђеље 1062 

еведра 172да 

евењка 2020 

евнух 2106а 

ево 366 

егав 21095 

егеде 1092 

егзекватург 12078 

егзекутивна наплата 1310 

егзистенција 2317 

еда 23776 

едиција исправе 1304 

ЕИ (без ]ј П. уп. 5 54) 

еја 20426 

екавштина 2359а 

екватор 1990а 

еквиваленат 1469а 

еклиптика 1990 

економија 1468 

економски уговор 1204а 

ексер 1610а 

експанзивна тежња 1885 

експедиција 1253 

експлодирати 1895г 

експлозивни мотор 18853 

експозиција пресуде 1397 

експонент 2184 

експрес пошиљка 141а 
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експроприсати 12816 

екстериторијалност 1207Д, 

ексцентар 1624 

ексцентрични кругови 22157 

екуменски 10516 

екцем 2157 

еластичност 18745 

еластичност запремине 15724 

еластичност облика 18785 

електрицитет 1914 

електричар 18042 
електрична варница 19147 

електрична енергија 1914: 

електрична осцилација 1929 

електрична струја 1915 

електрична централа 19255 

електрични отпор 1918 

електрично осветљење 1920 

електрогенератор 1925 

електрода 1916 

електролиза 1917, 1932 

електролит 1917 

електромагнет 19224 

електромотор 1925а 

електромоторна сила 181» 

електрон 19146 

електроскоп 1914 

електростатика 1914 

електротерапија 2161 

електротехника 1804а 

електрохемиска теорија 1915 

електрохемиски еквиваленат 1917 

елеменат (хем.) 1933, (галвачсхи) 1916, 

(електрични) 1918а 

елипса 2215д 

елиса 18706 

елита 1155 

елонгација 1873 

емаљер 1807а 

еманација 1928 

еманципација малолетника 12786 

ембарго 1203а 

емир 12242 
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(суд.) 1287 

"АЛЕЛНИ 
| 
• 

емисија (банкар. 15582, (радио) 1417 

енгеча 1635 

Енглези 2080а 

ендемија 2140 

ендокардит 2150 

енергија 890, (физ.) 18686 

енергичан 890 

енклитика 2364 

ено 366 

ентеритис 2149 

енциклика 1051 

енциклопедија 167 

еозојско доба 1981 

еоцен 1984а 

еп 1139 

епархија 1051а 

епидемија 2141 

епилепсија 2156 

епископ 05да, 1051 

епитимија 1075 

епипентар 2013 

еполета 1830да 

епоха 2270, (геолог.) 198ба 

ера «геслог.) 198да 

ерар 1271 

ерг 1268 

ергела 1697 (ер-ге-ла П. уп. 8 29) 

ергсекунда 1868а 

ереза 1734 

еритема 2157 

ерупција 1978 

есеј 1137 

ескадра 1466 

ескадрон 1426 

Ескими 20806 

есконтирање 1558а, 1569 

есконтни посао 1523а 

есконтни рачун 2188а 

еснаф 1773 

еспап 1495 

еспапска заложница 1558а 

естетика 1079 

етан 1964 

Десе мена УУ 



етар 1965 

етарска уља 1971 

етика 999 

етикеција 440 

етимологија 2387 

ето 366 

еугеника 2167 

еурека 933 

ефекат (физ.) 1868а 

ефикасан 425а, 2354 

ехо 1889а 

жаба 2052а 

жабица (ватромет) 1198, (пиштољ) 

14416, (врата) 1734а 

жабљак 2020а 

жабокречина 2025в 

жаворњак 2020а 

жагор 100 

жанет 1831а 

жалба 353, (суд. 1311 

жалибоже 834 

жалити (туга) 6, 834, (сажаљевати) 853 

жалити се 353, (суд.) 1311 

жало 1992 

жалопојка 1139 

жалост 6, 834, на жалост 829, 834 

жалостан 6, 834 

жалостив 853 

жалостити се 834 

жалфија 2021Д 

жамор 100 

жандарм 1268 

жао 834 

учинити нажао 515 

жаока 2057 

жапати се 864 

жар 1900г, (псих.) 890 

жара 2016, 2017, (коприва) 20226 

жарач 1736в, (ковач) 1794а 

жарило 1736в 

жарити 1890а, (коприва) 20226 

жарити и палити 268 

жарки појас 19905 

жарко сунце 19896 

жарна чахурица 2069 

жаруља (електр.) 1920 

жацати 625 

жацати се 842 

ХЖБ (не раздваја се П, уп. 5 17) 

жбан 17876 

жбир 496 

жбица (точак) 1790а, (рука) 21086, 

(риба) 2053 

жбука 1774а 

жбун 2001 

ЖВ (не раздваја се П. уп. 55 17, 18) 

жвакати 2116ба 

жвале (узда) 16986, (медип.) 2157 

жватати 216а 

жврк 1698в 

ЖГ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

жгадија 1156 

жганци 1843дД 

жгољав 2113в 

ЖД (не раздваја се П. уп. 5 17) 

ждера 131 

ждерати 21156, “јести) 130 

ждероња 131 

ждрал 2048 

ждралин 16971 

ждреб 196 

ждребац 1697а 

ждребе 1697в 

ждребити се 1697в 

ждребица 16976 

ждребна 16978в 

ждрело (уста) 20956, (клисура) 1998 

ждрепчаник 17906 

ЖЂ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

жебрак 455 

жега 2009 
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жедан 153, (жеља) 877 

жедњак 2146 

жеђ, жећца 153 

жежак 1890 

жезло 1217 

железара 1958 

железница 1707 

железо 1958 

желети 877 

желуд 2022а 

желудац 2105а, 

2149 

жеља 877 

жељни начин 2386в 

жена 20736, (супруга) 11706 

женар 20738 

женетрга 2021к 

женидба П67а 

женити (се) 1167а 

женка 2026г 

женомрзац 2073в 

женска 20736 

женскар 20738 

женски 20736 

за рад 1827 

жењен 1166 

жерав 1697Д 

жеравица 1900г 

жест 20203 

жестина 307, 890, (гнев) 848 

жестнти се 848 

жесток 307, 890 

жетва 1668 (жетелац, жетеоца, жетео- 

ци, жетелана П. уп. 5 39) 

жећи 1900а Сжежем, жегу, жежен) 

жешља 20203 

жив 1, (кивахан) 52, (рад) 1648а, (боја) 

1910 

жива 1951 

жива мера (вага) 1866а 

жива ограда 1720а 

живад 1701 

живаљ 2005в 

проширење – желуца 

48 

живахан 52, 50 

живац 20836 

живеж 140 

живети 1, 2317, (становати) 520, (по- 

нашање) 35 

живинарство 1701 

живинче 2026а 

живица (жива ограда) 1726а 

живице 2151 

живнути 52, 2134 

живо (брзо) 1862, (описивати) 336 
живовати 1, 35 

живодавац 1 

живопис 1105 

живост (живахност) 52, (рад) 1643а 

живот 1, (кретање) 5543, ступање у 

живот 1274Д 

животарити 1, 20, 1474 

животворан 1 

животиња 2026а 

животињско царство 2026 

животопис 1135 

живчани систем 20836, живчана раз- 

дражљивост 2155, живчане болести 

2155 

жиг (знак) 977, (осуда) 463, 

жиг (бот.) 2018д 

жигати 2124а 

жигица 17728 

жиговина 1251 

жигосати (знак) 977, (осуда) 469 

жидак (течан) 1880а, (витак) 1874д 

жижа (оптика) 1906, 1908, (елипса) 

2215дД 

жижак (лампа) 1772, (инсект) 2054а 

жижица 1772В 

жижљив 2054а 

жила (бот. 2015а, (артер.) 21832, (ми- 

шић) 2112 

жилав (чврст) 1874, (издржљив) 888 

жиока 1689а 

жир 2022а 

жирант 1569 



жирафа 2036в 

жири 1284 

жирирати 1569 

жирити 1700е 

жиро 1558а, 1569 

жирован 1700е 

житак 1472а 

житар 1839г 

житарице 1839г, 20235 
житељ 20058 

житије 1135 

житница 17283 

жито 1839г, 20235, (кољиво) 10748, 

испод жита 272 

жица 1577, (прево) 18456, (конац) 

1822а, (виол.) 1092, (даровит) 91а, 

(руда) 1947 
жишка 1900г 

ЖЈ, ЖЛ (не раздвајају се П. уп. 58 

17, 18) 

жлеб 662, 1610а, (воденица) 18396 

жлезда 2117, (уста) 2094а, болести 

жлезда 2151 

жлица 17692 

ЖЉ, ЖМ (не раздвајају се П. уп. 

5 17) 
жмарци 2139а 

жмиркати 21215 

жмура 191 

жмурити 21215 

жмурњача 2041 

ЖН, ХЊ (не раздвајају се П. уп. 5 17) 

жовијалан 832 

жољав 2113В 

жохар 2055 

ЖР (не раздваја се П. уп. 8 17) 

жрвањ 18396 

жрвњати 18398 

жртва 24, (религ.) 1030г 

жртвеник 1030г 

жртвовати 24, (религ.) 10308 

жртвовати се 230, 1015 

жуборити 12892 

жудети 877 

жудња 877 

жујица 1734а 

жујне 1702г 

жуљ, жуљајив 21106, 2137а, 2157 

жуљити (обућа) 18146 

жуманце 1702г 

жуна 2043 

жупа 1998, (цркв.) 1051а 

жупан 12416 

жупник 105]а 

жура 21138 

журан 264 

журити се 264 

журналистика 1140 

журно 2954 

жустар 60, 890 

жут 1910ж (жући) 

жутица 2149 

жутовољка 2045 

жутокљун 483 

жутокљунац 2074 

жућак 1552а 

жуч 2105в 

жучан 8556 

жучни камен 2149 

8 

за (намена) 882, (иза) 2261а, (време) 

2303, (ред) 23056 

забава 173, (бал) 175 

забавиља 13888 

забавити 416, (задржати) 519а 

забавити се 519 

забавиште 1388в 

забављати 416 

забављати се 173 

забавна књижевност 1126 

забадава (бесплатно) 1522, (узалуд) 261 
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забадати 796 

забасати 591 

забат 1717Г 

забаталити 247а 

забаталити се 61 

забацити 655, (затурити) 2712, (шешир) 

1835а 

забачен 2002в 

забашурити 329 

забезекнути се 963 

забележити 160 

забелети се 2314а 

забелешка 160 

» о пресуди 1307 

забит 20902в 

забити 796 

забити се 588 

заблагодарити 450 

забленути се 21218 

заблистати (се) 1902 

заблуда 262, 948 

заблудети (залутати) 591, (грех) 1034 

заболети 2124а 

заборавити 904 

заборавити се 262 

забости 796 

забравити 704а 

забраздити 222 

забран 1688 

забрана 402, (судска) 1310 

забранити 402 

забрдњача 1824а 

забређати 2129 

забрекнути 2218а 

забринути се 844 

забркати 997 

забрљати 1875а 

забрујати 1889е 

забуна 900ба 

забусати 796 

забушавати 254 

завада 505 

завалити се 536 
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заварати 481 

заварити 17948 

завежљај 734 

завезати 734, завезана врећа 99 

завезице 1334 

завејати 2008г 

завера 1240 

заверити се 884а 

завеса 1749 

завести (обманути) 393, (девојку) 

1002а, (уписати) 160, (успоставити) 

236, 2282, 2319, (обичај) 79 

завести се 560 

завет 884а, (библија) 1062 

заветина 1067, 1194 

заветовати се 884а 

заветрина 20116 

завештати 1283 

завидан 877 

завидети 861 

завијати 761, (урлати) 2028в, (стомак) 

2149 

завијач 1831ж 

завијено говорити б8а 

завијутак (речни) 1994а 

завикати 100 

завирити 21217 

зависити 28 

зависност 28, 2341 

завист 861 

завитак 734 

завити 761, (рану) 2163 

„ _ у црно 6 

завитлати (махати) 639, (бацити) 655 

завичај 20056 

завичајност 1250 

завладати 290, 1205, (постојање) 2317 

завладичити 1050 

завлачити 789 

завлачити се 588 

завод 1493, 1649, (школа) 1386, (уписи- 

вање) 160 



заводити (обманути) 393, (уписивати) 

160 

заводити се 560 

заводник 393, 1002а 

заводница 1119 

завој 1400в, (хирург.) 2163 

завојак 22066, (електр.) 1923 

завојевати 1453 

завојица 2002а 

завојница 1922а 

завојштити 1453 

заволети 854 

заворањ 1610а, 1659 

заврањити 17875 

завратити 699, (затупити) 673 

завреме 2303 

заврзан 90ба 

заврзлама 25ба 

завриштати 91, (коњ) 16975 

заврљати 591 

заврнути 640, (подвити) 699 

.. шију 517 

заврсти се 18 

завртак 1611 

завртањ 18706, 1611 

завртати 640, 793, (завртањ) 1611, (под- 

вијати) 699 

завртети 793, завртети памет 393 

завртети се (у глави) 2155, (сузе) 92 

заврћи 646 

заврћкола 198 

завршетак 2285 

завршити 2285 

завршни 2284, завршна тачка 2199в 

завршница 2390 

завући 789 

завући се 588 

загадити 1875а, 2142а 

загазити 557а, (подухватити се) 245 

загасит 1910а 

загасити 19006 

загатити 18396, 1994г 

загатка (загатац)у 1617 

заглавак 67да 

заглавити 797, (секиру) 1600, (пропа- 

сти) 22 

заглавити се 1861а, (пушка) 14448 

заглавље 1123 

загладити (поправити) 324, (косу) 118 

загледати 21216 

загледати се 21218, (заволети) 854 

заглибити се 18 

заглупети 912 

заглухнути 2120а 

заглухнуће 2154 

заглушити 2120, 18895 

загнати 796 

загнати се 507 

загној 2157 

загнојити се 2136а 

загњурити 811 

загњурити се 571, (у посао) 245а 

заговарати 51да 

заговорити се 519 

заголицати 616 

загоненути 1132а 

загонетан 9238 

загонетка 1132а 

загонити 796 

загорети 1842а 

загорчати 824 

загосподарити 1205 

заграбити 549а 

заграда 1720, (писање) 2367 

загрдети 959 

загревати 1890а 

загрејати 1890а 

загрејати се (псих.) 839 

загрепсти 687, (побећи) 603 

загризати (заједати) 4579 

загристи 677 

загрлити 614 

загрнути (засукати) 648, 699, (копати) 

800, 1660 

загробни 36 

загрозити 25 

О1 



загрцнути се 21166 

загубити (се) 271а 

загулити 686 

загушити 622 

загушити се 2115 

загушљив 2115 

задавати 2354 

задавити 622 

задавица 2148 

задак 2054 

задатак, задаци (П. уп. 

(школа) 1377 

задати 2354, (рану) 628, (задатак) 1377 

задах 21226 
задахнути Здба 

задебљати 2220 

задевати 795, (задиркиватн) 457, (кав- 

гу) 500 

задевица 505 

задевојчити се 2078 

заденути 795, (кавгу) 500 

5 за појас 994 

задесити (затећи) 602, (снаћи) 7 

задести в. заденути, (задирнути) 457 

задивити (се) 921 

задигнути 648 

задимити 1900д 

задирати 2340 

задиркивати 457 

залисати 21226 

задшћи в. задигнути 

задихати се 2115 

заднивати, заднити 7046 

задно 1787В 

задњак периодски 23990 

задњи (позади) 2261, (последњи) 2284 

(зад-њи П. уп. 5 20) 

задњица 2107 

задобити 283, 288, (пасивно) 2357а 

НЕ поверење 943 

задовољан 827, 828, З1а 

задовољити 415, 827, (потребу) За 

задовољити се 827, З1а 

5 83) 1008, 
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задовољство 827, 31а 

задојити 2130 

задоцнити 2306 

задремати 2125г 

задрети 225 

задржавати се 2273а 

задржати 269, (од посла) 51да, (спре- 
чити) 485, (зауставити) 635, (не 

мењати) 993а, (обуставити) 15636 

задржати се 519 

задригао 21137 

задрт 225, 888а 

задруга 1147, 1162, 1313а 

задружан 1162 

задрхтати 21да 

задубити се 9005 

задувати се 2115 

задуго 2273 

задужбина 278, 1058а 

задужен 1487 

задужење (рачун) 1567а 

задужити (обавезати) 406, 

1567а 

задужити се 1487 

задужница 1579 

задуха 2148 

задухати се 2115 

задушнице 10746 

зажагрити 21212 

зажалити 834 

зажањ 1668 

зажарити 1890да 

заждити 1900а 

зажелети (се) 877 

зажећи 19002 

зажилити 2015а 

зажмурити 2121ђ 

зазвонити 1889е 

зазеитинити 1843ж 

зазидати 1774 

зазиратин 842, (кољ) 16971 

зазирби 16986 

зазор 863, 1000, 1017, (клип) 1521 

(рачун) 



зазоран 863, 1000 

зазорљив 1697] 

зазрети 1697] 

зазубице 2149, расту му зазубице 135 

заиграти се 176 

занлазити 591 

занимати 295 

заимати се 1473 

заинатити се 888а 

заинтачити 227 

заннтересовати се 928 

за(х)ира 140 

заискати 456 

заиста 342 

занћи 582, 591 

зајазити 18396, 

2173, 136 

зајам 295, уговор о зајму 1282е 

зајапурити се 2114а 

зајаукати 91 

заједати (задиркивати) 457, (одузима- 

ти) 287 

заједљив 457, 461 

заједница 2334, (људи) 1144, 1147 

заједнички 1147, 2334, највећа заједни- 

чка мера 2135а 

заједно 1147, 2334 

зајемчити 1489 

зајести в. заједати 

зајецати 91 

зајечати 95, (звук) 18892 

зајмити (зајам) 295, (гонити) 498 

зајмодавац 295, 12822 

зајмопримац 295, 1282е 

заказати 966, 2270 

закалуђерити (се) 1050 

закаљати 1875а 

закаснити 2306 

закачити 732, (захватити) 721, (крити- 

ка) 464, 515 

закачка 1829а, (замерка) 464 

закашњење 2306 

заквачити 732 

19947, (задовољити) 

закерати 464 

закивак 1610 

закивати 796 

закидати, закинути 287 

закиснути (пушка) 1442а 

закитити 1081 

заклада 278 

заклањати 757, 22610, (штитнти) 426 

заклапати 704 

заклати (убити) 517, СТОКА 1845 

заклепак 512 

заклетва 347, 1301 
заклети (узети заклетву) 347, (прекли- 

њати) 454 

заклети се 347, (зарећи се) 884а 

заклињати в. заклети 

заклипити 704 

заклон 757, 22612, (заштита) 426, (80].) 

1452а 

заклонит 757 

заклонити В. заклањати 

заклоп, заклопац 763 

заклопити 704 

закључак 9526, (трг.) 1517 

закључати 704а 

закључити 9526, (погодбу) 1517, (уго- 

вор) 389, (седницу) 1149а, 1228 

закључни 2284 

закључница 1517 

закључно 2334 

заковати 796, 17946 

заковрнути 2133 

закон 1274, (вера) 1043 

законик 1275 

законодавна власт 1208 

законодавство 1273 

законска одредба 1274а 

закопати 800, (погреб) 5 

закопчати 706, 1830а 

закотити се 2026г 

закошак 17905 

закрајинити 1453 

закратити 402 
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закренути 643 

закречавање крвних судова 2150 

закржљати (човек) 21136, (бот.) 2014а 

закрилити 426 

закрити 1660 

закричити 402 

закрпити 324а 

закрчити 815 

закувати (кувати) 18422, 

502, 2342а 

закукати 91 

закулисни 272 

закумити 454 

закуњати (задремати) 21257, 

2133 

закуп 1483 

закупац 1483 

закуска 148 

закуцати (заковати) 796, (лупати) 727 

закучити (закачити) 732, (закинути) 

287 

закушљати 21136 

залагати вВ. заложити 

залагати, залагивати 479 

залазак Сунца 19896 

залазити в. заћи 

заламати (виноград) 1687 

залевати 780, 1664 

заледити (се) 1894а 

залеђе 2261а 

залемити 741а 

залепити 741 

залетети се (напасти) 507, (погрешити) 

262 

залећи се 20267 

залечити (се» 21365 

залив 1992 

зализ 2023а 

зализак 20689а 

залистак (лист) 2017, (желудац) 2105а, 

(гајде) 1097, (чакшире) 18318 

залисци (коса) 2089а, (српе) 2103 

залити 780, 803, 1664, (затопити)у 1894 

(изазвати) 

(болест) 
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залих 32 

залиха 269 

залишан 32 

залог(а) 1490, 1558а, 1281г 

залогај 130, 22166 

заложити (залог) 1490, (храна) 130, 142 

заложити се 241, 422, (храна) 130, 142 

заложно право 1281Г 

заложница еспапска 1558а 

заломак 682 

заломити 682 

залуд 261 

залудан 252 

залудити 393 

залудник 254 

залуду 261 

залупити 704 

залутати 591 

заљубити се 854 

заљуљати 638 

заљутити 21237 

заљуштити 686 

замаглити 1902 

замаглити се 1896, 1903 

замазати 779, (забашурити) 329 

замајати се 519 | 

замајац 18958 

замак 1718 

замакати 811 

замакнути 582 

з> за око 828 

замало 2323 

замамити 394 

заман 261 

замандалити 17346 

замаћи в. замакнути 

замах 639, (полет) 891 

замахнути 639 

замашај 378 

замашан 378 

замедити 18448 

замена 974 

заменити 974, (разменити) 305 



заменица 2372 

замерати 1016 

замерити 464 

замерити се 464а 

замесити 1840, (изазвати) 2342а 

замести (чистити) 747а, (храну) 2026е 

заметак (бот.) 2019, (зоол.) 2026г 

заметан 2275а 

заметнути (на леђа) 646, (кавгу) 500 

заметнути се 2019 

замиловати 854 

заминути 582 

замирити се 21360 

замисао 952, (уметн.) 1122 

замислити, замишљати (машта) 906, 

(мислити) 952 

замислити се 952, (брига) 844 

замка 499а, 734, 1643 (зам-ка, зам-ци 

П. уп. 8 20) 

замладити се 21366 

замлаћивати се 4АЗа 

замолбени пут 1300 

замолити 453 

замолница 1248 

замонашити се 1950 

замор 2126 

заморац 20276 

заморити се 2126 

замотати 761 

замотуљак 734, 761 

замочити 811 

замрачити (се) 1902в 
замрети 3 

замрзнути се 18944 

замркнути 23134 – 

замрљати 779 

замрсити 710 

замрћи 2313а 

замршен 91ба 

замука 1475 

замукнути 99, 18895 
замутити 1884 

замуцкивати 102 

замучити се 21296 

занавек 2299а 

занадити 1794г 

занат 1773 

занекати 341 

занемарити 490, 247а 

занемарити се 61, 8бба 

занемети 99 

занемоћи 2133 

занеобријанити 120 

занесен 9006 

занесењак 840а 

занети (псих. 393, 

(затруднети) 2129 

занети се 9006 

занимање 114, (позив) 1650 

занимати (забављати) 416, (интересо- 

вати се) 928 

занимати се 114, (позив) 1650 

занимљив 173 

занитовати 17946 

зановет 2020е 

зановетати 111 

заноктица 2108в, 2157 

занос (усхићење) 840, (бунило) 892а 

заносан 840 

заносити (псих.) 393, (правац) 2248а, (у 

говору) 23596 

заносити се (бактати се) 114, (занесе- 

њак) 840а 

заноћити 518 

зао 8556, 1000, (несрећан) 21 

заобилазан 2264а 

заобилазити, заобићи 581 

заоблити 2207 

заова 11856 

заогрнути (обући) 769, (копати) 1660 

заокренути 2248а 

заокруглити 2207, (број) 2190 

заокупити (гонити) 498, (салетати) 387 

заонда 2271 

заорити се 1889а 

заоставштина 1283 

(правац) 2248а, 
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заостајати (кретање) 599, (подбацити) 

9946, (сат) 1808 

заостао 16 

заостати 599, (не напредовати) 16, (не 

отићи) 519 

заоштрити 674, 675 

заоштрити се (односи) 5056 

запад 1990г 

западни говор 2359а 

запазити 895, 2121, (заволети) 854 

запалити 1990а 

запаљење 2139а 

запаљење бубне опне 2154 

запамтити 902 

запањити (се) 963 

запаприти 1843ж% 

запара 2009 

запарати 687 

запарити 18332 

запарложити се 61 

запасти 566, (невоља) 21, (дугови) 

1487 

запат 20262 

~ бактерија 21426 

запахнути 21156 

запевати (нарицати) 91 

запевати (певати) 1102 

запенити, запенушити 18826 

запет 5056 

запета 2367 (употреба: П. уп. 55 36—– 

136) 

запети (затегнути) 717, (згакачити) 732, 

(застати) 1861а, (пушку) 1442, (за- 

стој)у 23186, (трудити се) 255 

запетљати 710, 734 

запетост 847а 

запећак 1736а 

запечатити 743 

запињати в. запети 

запињач 1824а 

запињача (разбој) 18244 

запирати (затварати) 704 

запирати се 117 
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запис 1026 

записати 160 

записник 168 

записничар 1285а 

запитати 358 

заплакати 91 

заплашити 842а 

запленити 288, (суд.) 1310 

заплести 710, 734 

заплести се 18 

заплет 2345, (драма) 1110 

заплетен 916ба . 

запливати 570, (упустити се) 245 

запљускивати 781 

заповедати 398 

заповедни начин 2386в 

заповест 398 

заподевати, заподенути 

ти) 457, (кавгу) 500 

запојити 149, (духом) З0ба 

запомагати 364 

запонац 18435 

запопити (се) 1048а 

запор 17346 

запослен 251а 

запослити 2516 

запоставити 247а, 

започети 2282 

запрати се 117 

запратити 442г 

запрашити 22172 

запрега 16985 

запрегнути (кепеља) 1831ђ, в. запрега 

запредати 456 

запрека 485, 815 

запремати 815, 2239 

запремина 2216 

запремина спец"фична 1867 

запрепастити (се) 845, 936 

запрепашћење 845, 963 

запретати 1900е 

запрети 555, (затворити) 704 

запретити 488 

(задиркива- 

499 

“'% 



запречнти 402, 485, (закрчити) 815 

запржити 1843 

заприсећи (се) 347 

запрљати 1875а 

запросити 168 

запршка 1843 

заптивати в. заптити, (гушење) 2115 

заптивач 1615 

заптивача 1620 

заптивачица 1619 

заптивка 1621 

заптити 799 

запустити 247а 

запустити се 61 

запучак, запучити 1830а 

запушач, запушити 799 

запуштен 247а, 61 

зар 23776 

зараван 20006 

заравнити 2204 

зарадити 1475 

зараза 2141 

заразити 2142а 

заразна болест 2143 

зарана 23042 

заранци 23136 

зараслица 21366 

зарасти (ранг) 21366, 

заратити 1453 

зарачунати 1224 

зарђати 19582 

заредити 579 

зарез 666, (запета) 2367 

зарезати 666, 674 

зарезивати 666, 674 

не зарезивати 859 

зарећи се 884а 

зарзати в. рзати (зар'зати П. уп. 5 2) 

зарити 796 

зарити се 245а 

зарицати се 884а 

заробити 1464 

заробљеник 14538 

у браду) 120 

зарозати 699 

заронити 571 

зарубити 672 

зарубљена пирамида 2230 

зарудети 2314а 

зарука 1168 

заруменети се 214а 

заручан 296 

заручити (заузети) 296 

заручити (се), заручник 1168 

засад (а) 2291 

засадити 1687 

засводити 1774а 

засебан 2333а 

заседа 497, 1452а, (лов) 212, (за сто- 

лом) 1744а 

заседање суда 1286ба 

заседети се 519 

засејати 1665 

заселак 2004а 

засенак 19046, бацити у засенак 3786, 

994 

засенити (очи) 2121е, в. засенак 

засести 526а, (заседа) 1452 

засећи, засепати 566 

засипати 780 

заситити 136, 2173 

засићен 2173, (раствор) 1884 

засићена пара 18956 

заскочити 1461а 

заскробити 1833а 

засладити 2123а 

заслепити 21212, (залудити) 393 

заслепљен 9086 

заслуга 1009, (зарада) 1475 

заслужити 1009, (зарадити) 1475 

засмејати (се) 87 

засновати 2319 

засовница 17340 

засопити се 2115 

заспати 2125 

застава 976, (војска) 1450, (за столом) 

1744а 



заставица (перо) 2041 

заставник 1429 

застаревање (права) 1318 

застарелост 12747, приговор застаре- 

релости 1297а 

застарети 2284, (права) 12747 

застати 555, 1861а, (затећи) 602 

застидети (се) 863 

застирати 764 

застирач 1748 

застој 16, (послови) 16486, (кретање) 

1861а 

застор 764, (завеса) 1749 

застранити 591 

застрашити 842а 

застрети 764 

заструг 1760, 1788 

заступати 426, (замењивати) 974 

заступник 974, (трг.) 1494 

засукати 648 

засути 780 

затаванак 20006 

затајати, затајити 272, 329 

затапати 1894 

затаћи 795 

заташкати З3да 

затварати 704 

затварач (топ. 1445а 

затвор (хапс) 1332, (шрева) 2149 

затвореник 1332 

затворити 704 

затегнути 715а, (завртањ) 1611 

_ затегнути односи 505 

затезати 715а 

затезати се 887 

затерати 796 

затећи 602, (на делу) 13166, (отећи) 

2137 

затећи се 518 

затиљак 2084 

затиљна кост 20822 

затим 2305 
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затирати 310 

затиснути 799 

затицати в. затећи, В. затаћи 

затишје (ветар) 20116, (догађаји) 

23426 

зато 2351 

зато што 23776 

затон 1992 

затоп 1845а 

затопити 1894 

заточење 1333 

заточник 426 

затражити 456 

затрајати 519 

затракивати 260 

затребати 31 

затрести 637 

затрети 310 

затрка 209 

затрован 833 

затрпати 800 

затрти 517 

затрти се 3 

затрчати се 209, (погрешити) 262, (пре- 

наглити) 222 

затруднети 2129 

затубаст 2208 

затупити 673 

затурити 2718, (шешир) #8352 

затурити траг 272 

затурити се 530в 

затутуљити 272 

затуцан 948 

заћи (иза чега) 582, (залутати) 591, 

(заредити) 579, (Сунце) 19896 

заћи у године 2074 

заћорити 9086 

заћутати 99 

заувар 11,425 

заувек 2299а 

заударати 21226 

зауздати (коњ. 16986, (кога) 409 

заузет в. заузети, (послом) 2514 



заузети (простор) 815, (освојити) 290, 

(рат) 1463 

заузети се 241, (за кога) 422 

заузеће 1463 

заузимати в. заузети, (запремина) 2239 

заузимати се 241 

заузимљив 245 

зауларити (коњ.) 16986 

заупокојена служба 1074а 

заурлати 2026д 

заустава 1309 

зауставити 635 

зауставити се 555, (физ.) 1861а 

заустити 98 

заухар 11, 425 

заушак, заушити 512 

заушњаци 2151 

зафркавати 460 

захвала 450 

захвалан 1018 

захвалити 450 

захвалити се 450, (одрећи се) 226 

захвалница 450 

захвалност 1018 

захват 1623 

захватати, захватити (узети) 54да, 

(захитити) 810, (закачити) 721, 

(мех.) 1623, (запремина) 2216, (про- 

стирање) 2238 

за(х)ира 140 

захитати, захитити 810 

захладити 19046 

захладнети 2010 

заход (Сунце) 19896, (пзужник) 17306 

заходно 2264а 

захтев, захтевати 456, (потребан) 31 

захуктати се 1862 

зацарити се 1221, (завладати) 2317 

зацвилети 91 

зацело 342 

зацелити (се) 21356 

заценити 1518 

заценути се (смех) 87, (плач) 91 

зацепити 679 

зацопати се 854 

зацрвенети се 2114а 

зацрвенити 19105 

зацрнети 959 

зацрнети се, зацрнити 19106 

запцртњак 1659 

зачамати 519 

зачарати 1026 

зачатмити 1774а 

зачедак 2129 

зачеље 1744а 

зачепити 799 

зачепркати 800 

зачетак (почетак) 2282а, в. зачеће 

зачети (зоол.) 2026г, (жена) 2129 

зачеће 2129 

зачикавати 459 

зачин 1843ж 

зачкати 799 

зачкољица 2227 

зачланити 11476 

зачмао 890 

зачудити се 921 

зачути се 1889а 

зашачити 512 

зашећерити 18447 

зашивати 739 

зашиљити 674 

зашипити 704 

зашити 739, 18298 

заштедети 1481 

заштита 426 

заштитити 426 

заштитник 426 

заштитница 426, (војска) 1457В 

заштићавати, заштићивати 426 

зашто 2351 

ЗБ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

збацити 494, 773, (с престола) 1365 

збег 603 

збећи се 2202 

збивање 2342 
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збијати 725, 1583а 

~ шалу 417 

збијен 1880 

збиља 41, 88, 90 

збир (аритм.) 2182, (скуп) 2334 

збирати 273 

збирка 273 

збирни 2334 

збити 725 

збити се (догодити се) 2342, (прибити 

се) 535 

зближити се 1159 

због 2351 

збогом 446 

збор 1149а, (полит.) 1235 

зборити 327 

зборни суд 1284 

зборник закона 1275 

збрати 273 

збратимити се 1160а 

збринути 424 

збрисати (брисати) 747, (уништити) 

310 

збрка 997 

збрчкати се 22246, (кожа) 2110 

збунити (се) 90да 

збуњен 40, 9002 

ЗВ (не раздваја се :!. уп. 35 17, 18) 

званик, званица 442 

званичан 1246 

званичник 1259а 

звање 1258 

звати 363 

звати се 979 

звезда 1989, (филм) 1119, ковати У 

звезде 433, морска звезда 2968а 

звездара 1988 

звездаст 2108 

звездица (вој.) 14496, (писање) 

звекан 912 

звекара 1998а 

звекет 1889е 

звекир 17348 

2367 
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звекнути 188де ; 

звер 20265, 2028 

зверати 2121Д 

зверињак 20262 

зверски 513а 

звецкати 1889е 

звечак 1801а 

звечарка 20516 

звечати 1889е 

звечка 187 и“ 

звиждати 86, 1104, 1889е, (зви-жда-ти 

П. уп. 8 17) 

звизнути 1104 

звонак 112 

звонар 1055в 

звонара, звоник 1056 

звонити 1889е 

звоно 1801а 

звоноливац 1801 

звонце в. звоно (звон-це П. уп. 5 20) 

звонце (бот.) 2021:, (електрично) 

1922а 

звоцати 111 

зврјати (зврчати) :889%е, (празан) 2227 

зврндов 912 

зврцнути 512 

зврчак 186 

зврчати 1889е 

зврчка 512 

звук 1889 

звучан 1889, звучно име 858а 

звучати 1889 

ЗГ (не раздваја се П. уп. 5 17) 

згадити 855а 

згазити 621 

згариште 19092 

згеба 21138 

зглавак 211а 

зглавац 17366 

зглавкари 2054 

згледати се 2121а 

зглоб 211а 

зглобити 736 



згњечити 724 

згода Па, 425а, (пригода) 2342 

згодан 425а 

згодитак 196 

згодити 210а, 727а 

згорега, није —- 425а 

згорети се 1900г 

зготовити 1842 

ЗГР (не раздваја се П. уп. 8 21) 

зграбити 286 

зграда 1717 

згражати се 842 

згранут 963 

згранути се 8дда, 963 

згрејати 1890а 

згрешити 1034 

згрнути 273 

згрозити се 842 

згртати 273 

згрувати 689 

згрудвати се 2217 

згрушати се 1880, «млекој 1693а, (крв) 

21142 

згрчити се 2306, 2155, 2219а 

згужвати 702 

згулити 686 

згура 1947а 

згурити се 530 

згуснути се 1880 

згучити 2217 

згучити се 5306 

ЗД (не раздваја се П. уп. 5 17) 

злање 1717 

ЗДБ постаје 35 (П. уп. 5 83) 

ЗДВ (не раздваја се П. уп. 5 21) 

ЗДГ постаје ЗГ (П. уп. 5 83) 

здела 1757, 1788 

зделица (анатом. 2103а 

зденап 1724 

зденчар 1778 

здепаст 21138 

здергти 686 

здимитн 603 

здипити 289 

ЗДК постаје СК (П. уп. 8 83) 

ЗДН постаје ЗН (П. уп. 5 83) 

ЗДР (не раздваја се П. уп. 8 21) 

здрав 2132, (читав) 2327 

здравити 156 

здравити се 444 

здравица 156 

здрављак 1535 

здравље 2132 

здраво в. здрав, (веома) 2178а 

здравствени 2167 

»„ уред 2164 

здробити 689 

здружити 1147 

здухаћ 1026 

зеба 2045 

зебња 842 

зебра 2037а 

зев 215а, (грамат.) 2365 

зевалица 20213 

зевати 2115а 

зевзек 912 

зеитин 1843ж, 1966, (мазиво) 7732 

зекан 1697Д 

зелембаћ 2051а 

зелен 19103, (плод) 2019в, (млад) 2074, 

купити назелено 1503 

зелен (поврће) 18436 

зеленаш 15732, 1345 

зеленети 19103 

зеленило 19162, (биљно) 2017 

зеленити 19102 

зеленкада 20230 

зеленко 1697Д 

зелењак 1843Д 

зељаница 1844а 

зељасто стабло 20166 

зеље 20166, 2022в 

земаљски (полит.; 2005, (супр. 

ски) 1040а 

земичка 1841 (зе-мич-ка П. уп. 8 20) 

Земља (планета) 19898, :950 

небе- 

6! 



земља (копно) 1996, (пољоприв.) 

1653а, 1656а 

земља (област) 20056 

земљак 20056 

земљан 1577 

Земљин рељеф 1997 

Земљина кора 1975а 

Земљина лопта 1990 

Земљино језгро 1975а 

земљишна књига 12816 

земљиште 1997 

земљовод 1914Д 

земљоделац 1651 

земљомер 1716а 

земљопис 1990 

земљорадник 1651 

земљорадња 1651 

земљотрес 2013 

земљоуз 1996 

земни (супр. небески) 10492 

земноалкални метали 1949 

земномагнетно поље 13136 

земуница 1718 

зенит 1990в 

зеница 2087 

зепсти 2119а, (бојати се) 842 

зерде 18446 

зет 1184, 11856, 1188 

зец, зечји 2033 (П. уп. 5 55) 

зибати 174ба 

зид 1717а, 1774а 

зидар 1774 

зидати 1774 

зијати (зинути) 20936, (бленути) 21218, 

(викати) 100, (зјапити)у 2227 

зима (год. доба) 23107, (хладноћа) 

18906, (хладно време) 2010, в. зим- 

љиР 

зимзелена биљка 2017 

зимина 18432 

зимљив 2119а 

зимница 18432 

зимно 18906 
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зимњи 2310г 

зимовати 2310г 

зимогрожљив 2119а 

зимоморан 219а 

зимски 2310г 

зимус 2310г 

зинути 20936 

зипка 1740 

зиратна земља 1653а 

зифт 159в 

33 (не раздваја се П. уп. 58 17, 18) 

зјала, продавати _ 254 

зјапити 2227 

ЗЛ (не раздваја се П. уп. 55 17, 18; 

изузеци 8 22) 

златан 1954 

златна подлога 1558а 

златар 1805 

златити 1805 

златица 1552 

златник 1552 

злато 1954, (одмила) 

злато 1955 

злеуд, злеудан 1474 

зликовац 1356 

зло 21, 1000, узети за зло 464 

злоба 8556, (завист) 861 

зловоља 833 

злогласан 923а 

злогук 947 

злокобан 21а 

злонамеран 1000 

злопамтило 855 

злопатити се 2: 

злопоглеђа 95 

злорад 8556 

злоран 133 

злослут 947 

злосрећан 21 

злостављати 513 

злот 15542 

злотвор 505а 

злоћа 8556, 472 

4346, пенасто 



злоћуд 1000 

злоупотреба 298, 1004а, (поверења) 

1341 

злоупотребити 298, 1004а 

злохран 133 

злочест 1000 

злочин 1316а 

злочинац 13166 

злурад 8556 

ЗЉ (не раздваја се П. уп. 58 17, 18; 

изузеци 8 22) 

ЗМ (не раздваја се П. уп. 85 17; изу- 

зеци 85 22) 

змај (играчка) 188, (чудовиште) 1024 

змија 20516 

змијуљица 2053Д 

ЗН (не раздваја се П. уп. 8 17) 

знак 976, 923г, (миг) 373 

зналап 922 (зналца, зналци П. уп. 5 

39) 

зналичан 928 

знаменит 378 

знаменовати 1068а 

знамење (предзнак) 2304, 

1068а 

знанац 1158 

знаност 927 

знанствен 927 

знање 922 

знатан 378, знатно 2178а 

знати 922 

знатижељан 928 

значај 378 

значајан 378 

значење, значити 919, 923г, 2369а 

значка 976 

зној 21175 

зоб 20235 

зобати 20196, 2026е 

зобити 2026е 

зобница 1698ж 

зова 2021е 

зовнути 363 

(крштење) 

зодијак 1989а 

зоља 2057 

зона 2234а 

зоологија 2026 

зоотехника 1690 

зора 2314а 

зоран 65 

зорити се 843 

зорна обука 1372 

Зорњача 1989 

ЗР (не раздваја се П. уп. 88 17, 18) 

зрак, зрачан 12888, (светлосни) 1904а, 

(геом.) 21996, (ваздух) 1991, катод- 

ни зрак 1927 

зрака 1904а 

зрачење топлоте 1898 

зрелост (старост) 2074, (спољна) 2128, 

(матура) 13796 

зрео, зрела (плод) 20198 

» _ (човек) 2074 

зрети 20198 

зрикав 2121ж 

зрикавац 2055 

зрно 2217, (плод) 20196, 

1441в 

зрнце в. зрно, крвна зрнца 21:4а 

зрцало 1746 

(пушчано) 

_ зуб 2094, показати зубе 488, узети на 

зуб 509, имати зуб на кога 855 

зубар 21606 

зубаст 2208 

зубат 111, зубгто сунце 19896 

зубати 1666 

зубац 1599, 1623 (зупца, зупци, зуба- 

ца П. уп. 5 77) 

зубача 1666 

зубља 1900в 

зубна трава 2021г 

зубни камен 2158 

„» _ лекар 21606 

зубобоља 2158 

зубун 1831 

зујалица 186 
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зујара (муха) 2058 

зујати 1889е, (уши) 2120а 

зулум 408 

зумба 661, 1591 

зумбул 2023а 

зунзара 2058 

зупчаник 1623 

зупчаст 2208 

зурити 21218 

зурле 1096 

зупкати 339 

зуцнути 328 

И 

и (додавање) 2174, (свез.) 23772 

иако, и ако 23778 

ибрик 1754 

ибришим 1822а 

ивер 1689 

ивица 2228, 2244 

ивичњак 1777 

игало 1992 

игда 2271 (иг-да П. уп. 5 20) 

нгде 2241 

игла 1829а 

игласт 2208 

игленица 1829а 

игра 175, (плес) 198, (позор.) 1112 

игралиште 176 

игранка 175 

играти 176, (плес, 198, (глума) 1112 

игуман 105да 

идеал (тежња) 878, (савршен) 9558 

идеја 1122 

идентичан 972 

идиот 2156 

идол 1030а 

идолопоклоник 1022а 

идући 2305, 2299 
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ижђикати (човек) 21136, (бот.) 2014а 

иженити 1167а (н-же-ни-ти П. уп. 

8 23) 
иживети се 1 

ижети, ижимати 807 

ижџигљати в. ижђикати 

ИЗ (не одваја се П. уп. 8 22) 

из (место) 2246в, (побуда) 2351а 

иза (место) 2261а, (после) 2305, (ред) 

23056 -< 

изабрати 885, (парлам.) 1231в 

изагнати 498, (прогнати) 1337 

изажети, изажимати 807 

изазвати, изазивати 459, (звати) 363, 

(дејство) 2354, (фотогр.) 1852 

изазивач болести 2139 

изанђао 299 

изасланик 365, 1207а 

изаслати 4427 

изаткати 1824 

изаћи 584, 2246в, (испасти) 2318 

изба 1727 

избавити 429 

избавити се 13 

избатинати 512 

избацити 655, 792, (пупати) 1444 

избегавати 219, 489 

" избеглица 603 

избезобразити се 865 

избезумити 393 

избезумити се 910 

избелети 1910а 

избледети 1910а 

избећи 72, 219, (бекство) 603 

избечити (очи) 21215 

избијати в. избити, (ницати) 2094, не 

избијати 519 

избирати в. изабрати 

избистрити се 1884 

избити (истератиј 784, (истући) 512, 

(сату 1808, (течност) 1882а, (поја- 

вити се) 2318, (зуб) 2136 

изблиза 2267 

ка а ~ 



изболовати 2133 

избор 885, (парлам.) 1231 
изборни в. избор, међународни избор- 

ни суд 1205а 

избости 660, (очи) 783 

избочити 2225 

избраздати 1658а 

избрани суд (берза) 1523а 

избрбљати (се) 331 

избријати 1853 

избрисати 747, (писано) 160д, (пони- 

штити) 2321в 

избрљати 1875а 

избројити 2175 

избрусити 1597, (изгрдити) 472 

избудити 21258 

избуљити (очи) 21215 

избушити 661 

извадити 783 

извалити 784 

извалити се 5312 

изван 2247 

изванредан 2337а 

извањски 2247 

изварати 294 

изведеница 2369, 2387 

изведрити се 2007а 

извежбати (се; 243 

извесница 365, (телеф.) 1414 

извесност 2322 

известан, извесна 2343, (неодређен) 

9бба 

извести (водити) 609, (возити) 786, 

(извоз) 1510, (излећи) 1702д, (муз.) 

1088, (позор.) 1111 

извести се 568 

извести (вез) 18274 

известилац 365 

известити 365 

изветрити 1895а 

извештај 365 

извештао 299 

извештач 365 

извештачен 37 

извештити се 913 

извешће 365 

извидети 931, 1321 

извидница 1457 

извиђај, извиђање, извиђати 1321 

извиђач 1457 

извиждати 86 

извијати 794, (измишљати) 479а, (пе- 

вати) 1102 

извикан 923а 

извикати (објавити) 339, (извикан) 

923а, 476 

извикати се (на кога) 473 

извинити 411 

извинити се 451 

извинути 2138а 

извињавна заблуда 1357а 

извирати 1995 

извирити 21217 

извискати 512 

извити 794, (венац) 2018 

извити се 1886а 

извитоперити се 2224а 

извлачити в. извући 

извлаштење 12816 

извод 2327Д 

извода 20196 

изводити в. извести 

изводљив 236 

изводница (бот.) 2015а, (мат.) 2232 

извођач 1088 

извођење в. извести 

» доказа 1299 

извоз (трг.) 1510 

извојан 799да 

извојевати (победу) 1462, (задобити) 

288 

изволевати 875 

изволети 439, изволте 274 

извор 1995, (речни) 1994а, (топлотни) 

1899 

изворан 2282а 
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извориште 1995 

изворник 1247а 

извоштити 512 

извратити 630 

извргнути в. изврћи 

изврдавати 219а 

изврнути (претурити) 630, (изопачити) 

322, (преврнути) б9да 

изврнути се 1865 

изврстан, изврсна 958, 425а 

извртати в. изврнути 

извртети 794 

изврћи се 'бот.) 2014а, (зоол.) 2026е, 

(извитоперити се) 2224а 

извршан 1309 

извршилац 236, 2357 

% тестамента 12836 

извршитељ судски 1310 

извршити 236 

извршити се 2342 

извршна власт 1208 

извршност 1309 

извући 775а, 783, 790, (измамити) 294 

извући се (изићи) 584, (избећи) 219а, 

(избавити се) 13 

изгазити 621, 557а, 725 

изгасити (се) 19006 

изгинути 3 

изглавити 783 

изгладити 703, (спор) 501 

изгладнети 134 

изгласати 1230 

изглачати 703 

изглед 2331а, (могућност) 2323 

изгледати 2331а, (чинити се) 897а, 

(гледати) 21216 

изглодати се 18747 

изгнанство 1337 

изгнати (истерати) 498, (прогнати) 

1337 

изгњечити 724 

изговарати 327 

изговарати се 219а 
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изговор (говорити) 2361, (изговарати 

се) 219а 

изговорити 327 

изговорити се (изрећи се) 331, (изго- 

варати се) 219а 

изгоннти 498 

изгорети 1900 

изградити, изградња 309 

изгрдити 472 

изгред 1288 

изгрејати 19896 

изгрепсти 623, 687 

изгристи 677 

изгубити 23, 271, (штетовати) 1475а 

ди време 2273а 

изгубити се (нестати) 2321, (отићи) 578 

изгужвати 702 

изгурати 619, 650 

издавалац в. издати 

КА (менице) 1569 

издавање в. издати, — новчаница 

1558а, — окривљеника 1324 

излавати (се) в. издати (се) 

издавати се за кога 354 

издавач, издавачка књижара 1548 

издавна 2293 

издаја, издајник, издајица 495 

издалека, издаље 2266 

издан 19956 

изданак (бот.) 2016, (потомак) 11656, 

(рудар.) 1947 
издангубити 2273а 

издање (новин.) 1140, (књижар.) 1548 

издатак 1479 

издати 276, (новац) 1479, (књигу) 1548, 

(чек) 1558а, (издајство) 495 

издати се (изрећи се) 331 

издахнути 3, (дисање) 2115 

издашан 3016, (ларежљив) 278а 

из-да-шно (П. уп. 55 22, 17) 

издвајање (болесника) 2167 

издвајати, издвојити 303, 2333а 

издвајати се, издвојити се 11478 



издевати 979 

нздеветати 512 

издејствовати 236 

изделити 23286, (дати) 276 

изделити се 1313а, 1162а 

изденути 979 

издерати 679 

издерати се 473 

издирати 251 

издирати се 473 

издисати (дисати) 2115, (смрт) 3 

издићи 646 

издићи се 2254 

издрати се 473 

издржавати в. издржати, (помоћ) 424 

издржати 258 

издржљив 258 

издробити 689 

издрпан 679 

издубити 662 

издубљен 2225а, издубљено огледало 

1906 

издубљење 662 

издувати 8 а 

издужити се (пасти) 566 

издупсти 662 

изелица 131 

изерити се 2199а 

изести 130 

изигравати в. изиграти, (правити се) 
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изиграти (игра) 176, 

(погазити) 235 

изиграти се 858в 

изидати 1774 

изискивати 31 

изићи 584, 22462, (књига) 1548, (испа- 

сти) 2318 

изјавити 328, (стадо) 609 

» захвалност 450 

.У саучешће 452 

изјадати (се) 353 

(осујетити) 485, 

изјаловити се 2318а 

изјаснити се 328 

изјахати 569 

изједначити (се) 984 

изјести се 1874г 

изјурити 498 

изјутра 2314 

излагати в. изложити 

излагати (лагати) 294 (из-ла-га-ти И. 

уп. 8 22) 

излагач 1516 

излаз 22468 

излазак 548, (Сунца) 19896 

излазити в. изићи, (новине) 1140 

изланути се 331 

излапети (изветрити) 1895а, (псих.) 

9122 

излевати в. излити 

излежавати се 254 

излемати 512 

излепити 741 

излет 594 

излетети 188ба 

излећи (се) 2041, 1702д 

излечити (се) 2159 

излив в. излити (се), (крви) 2138г 

изливати 8. излити 

излизати (се) 2226ба 

излика 219а 

излистати 2017 

излити (течност) 804, (топити) 1801, 

(осећање) 83 

излити се 1882а, (река) 19946 

излишан 32 

излог 1513а 

изложба 1516 

изложен (опасности) 25 

изложитељ (мат. 2184 

изложити (изнети) 756а, (излог) 1513а, 

(изложба) 1516, (казати) 332, (обја- 

снити) 917 

изложити се 25 

излокати 19946 

67 



изломити 682 

изломљен 21326 

изломљена линија 2209 

излудети 910 

излупати 727, (прашину) 7466, (тући) 

512 

излучити (одвојити) 303, 

2117 

излучити се (кристал.) 1986 

излучци 2117 

изљубити 615 

5 22) 
изљутити се 848 

измаглица 20076 

измазати 779, (прљати) 1875а 

измајсторисати 309 

измак в. наизмаку 2284 

измакнути (се) в. измаћи (се) 

измалена 2075 

измамити 294, 453 

измастити 1966 

измаћи (склоннти) 755, (испредњачи- 

ти) 598 

измаћи се (склонити се) 587, (испасти) 

654а 

измахнути 639 

између (место) 2255, (у групи) 2334 

измена в. изменити 

а материје 216г 

изменити 313, 2347 

измењати в. изменити 

МЕ мисли 327а 

измерити 2169, (тежину) 1866а 

измет (животињски) 20268, (људски) 

21176, (неваљало) 959 

изметати (ткање) 1824, (плетење) 1827 

изметати се в. изметнути се 

изметине 21176 

изметнути в. изметати 

изметнути се (бот.) 2014а, (зоол.) 

2026е 

измећар 1857 

измешати 712 

(физиолог.) 

(из-љу-би-ти П. уп. 

68 

измивати (се) 117 

измигољити се 219а 

измилети 563 

измирити (помирити) 501, (склад) 985, 

(платити) 1562 

измирити се 501 

„ са судбином 234 

измирна 1972 

измислити 952, (изумети) 933, (лагати) 

47да 

измити (се) 117 

измицати 755, (предњачити) 598, (не- 

стајати) 2321 

измицати се 587 

измишљати 47%а 

измишљотина 479а 

измлатити 512 

изможден 21326 

измозгати 952 

измолити 453, (помолитн) 756 

измотавати се 43За 

измрвити 689 

измрљати 1875а 

измрцварите 513 

измрчити 1875а 

измршавети 21138 

измудровати 952 

измужа 1692а 

измучен 21 

измучити 513 

измучити се 21 

изнад 2255 

изнајмити 1483, 1282и 

изнајпре 2282 

изналазити, изнаћи 933 

изнебуха 962 

изневерити 495, (преверити) 372а, (пре- 

љуба) 1360 

изнемогао 21326 

изнемоћи 21326 

изненада 962 
У РИР УОРРРРУУРРЈТЧТИ 

изненадити (се) 962 | 



изнети 652, 756а, 788, (објавити) 339, 

(сума) 2181 

изнимак, изнимка 968 

изнимно стање 12396 

изнићи, изницати 20196 

изнова 2288 

изнојити (се) 21178 

износ (сума) 15516, 2181, (издржљи- 

вост) 18306 

износити в. изнети 

изношен (одело) 18306 

изнуда (крив.) 1353 

изнудити 291 

изнурен 21326 

изнурити (се) 21326 

изнутра 2246 

изнутрица 2133а 

изобилан, изобиловати 14732 

изобичајити (се) 80 

изобличити 469 

изображен, изобразити 1367 

изокола 2264 

изолатор (електр.) 1914а 

изолација (хигиј.) 2167 

изоловати 2333а 

изолучити 662 

изоп 2021д 

изопачити 322 

изопачити се 9596 

изер 1658 

изорати 1658 

изоставити 247 

изостајати 572а 

изостала странка (суд.) 1307 

изостанак 572а, (школа) 13756 

изостати 572а (в. заостати) 

изоштрити 675 

израван 234да 

изравнати 984, (површину) 2204 

изравнити 2204 

израдити (направити) 309, 

ме) 422а 

израдити се 913 

(што ко- 

израђевина 1632 

израђивати 1632 

изражавати 83 

израз 83, (грам.) 2369 

„ лица 2085а 

изразити 83, 328 

изракнути (се) в. исхракнути се 

израна, израније 2304а 

израњавити (се) 2136ба 

израстао 2016 

израсти 21136, 22182, (из хаљина) 

18306 

израчунати 2181 

израштај 2147 

израштајне болести 2147 

изредан 425а, 958 

изредити, изређати 996 

изрезати 666 

изрека 1132, пресудна изрека 1307 

изреком, изречно 337 

изрендисати 1596 

изрећи 327 

изрећи се 331 

изрецкати 666 

изрешетати 661 

изрибати 748 

изриком, изрично 337 

изрод 2026е 

изрођај 21328 

изројити се 17036 

изронити 571 

изругивати се 458 

изружити 472 

изручити 804, 4446 

изувати (се) 77да 

изувач 18146 

изударати 512 

изудити 667 

изузев(ши) 968 

изузетак 968, (грамат.) 2360 

изузети 968 

5 од оврхе 1310 

изузети се 509 

=“ 
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изузеће (суд. 12976 

изуједати 624 

изукрштати 2262а 

изумети 933 

изумити 393 

изумрети 3 

изуст в. наизуст 

изустити 327 

изути 770да 

изути се 18146 

изучити 171, (кога) 320 

ијекавски 2359а 

-ИЈА-, -ИЈЕ-, -ИЈУ- (П. уп. 5 54) 

-ИЈСКИ,- ИСКИ (П. уп. 5 50) 

икавски 23595 

икад(а) 2271 

икакав 23725 

икако 2354 

ико 23725 

икоји 23725 

иколико 21785 

икона 1060 

иконостас 1059 

икосаедар 2230 

икра, икраш 2053 

икс-зрапи 1927 

илал 2091 

или 2377а 

илиџа 1995 

ило 1993 

Илија, Илијин, нлински (П. уп. 85 50, 

51) 

иловача 1957 

имагинаран број 2179 

ималац, имаоца, имаоци, ималаца (П. 

уп. 5 39) 

имање 1472 

имати 1470, (постојати) 

жавати) 2330 

имашан 1473 

име 979 

имела 2022в 

имендан 1193 

2317, (садр- 

то 

именик 979 

именитељ 2185 

именица 2370 

именовани уговор 1282а 

именовати 979 

имењак 975 

иметак 1472 

имитовати 991 

имовина 1472 

имовник 12836 

императив 23868 

вмперфект 23856 

импулс силе 1863 

имун (медиц.) 2134а, 21426 

имунитет (полит.) 1207д, 12296 

имуност стечена (медиц.) 2134а 

имућан 1473 

инат (пркос) 484, (свађа) 500 

инатити се 500 

инаугурисати 2282 

иначе 973 

инаџија 500 

инвалид 21325 

инвентар (наслд.) 12836 

индекс (мат.) 2179 
Инди 20804 

индивидуа 972, 2333 

Индијанци 2080д 

индиректни говор 2389 

индиферентан 873а, 928а 

индиферентна равнотежг 1865 

индиције (прав. 1305 

индосирати 1568 

индукција 1923 

индустрија 1648 

инерција (физ.) 18616, — 

инжењер 1716 

ини 973 

иницијатива законодавна 1273 

за народна 12276 

инјекција 2162 

инклинација (физ.у 19136 

инкрустација 1949а 

ваздуха 1863 



инкубација 2141 

иноверац 10436 

иноземац 1201а, 20056 

иноземство 20056 

инок 10306 

инокосан 1163а 

инокосни судија 1285 

иностранац 12012 

иностранство 20056 

инсекти 2054а 

инсектицидно средство 2167 

инспектор 1260 

инспирисати(се) Збба 

инсталатер 1804 

инсталација 1580а 

инстинкт 8738 

инструмен(ајт 1580, (муз.) 1090 

инструментал (грам. 2383ђ 

интабулација 12816, 1310 

интегралан 2327 

интегрални рачун 2196а 

интегритет државни, (повреда) 1365 

интелект 894 

интендантура 1427ж 

интензитет силе 1863 

интерес (корист) 425, (учешће) 928, 

(камата) 1573 

интересни рачун 2188 

интересовати се 928 

интеримница 1314 

интернат 1387 

интерне болести 2140 

интернирати 1453в 

интернунције 1207Г 

интерпелапија 1230 

интерполација 2189 

интерпретатор 1112 

интерпункција 2367 (П. уп. 55 91—143) 

кнтерференција таласа 1888 

де звучних таласа 1889д 

за светлости 1912 

интов 1790 

интрига 502 

интригант 502, (позор.) 1110 

инфекција 2141 

инфекци(])ске болести 2143 

инфинитив 23866 

инфлуенца 21436 

иње 20086 

ИО (без ј П. уп. 85 54, изузеци 8 52) 

иоле 21786 

ипак 4856, 2377а, 2354г 

ира 1695в, 18Па 

ирационалан број 2179 

ирвас 20366 

иригатор 2162 

иридијум 1962 

ИС (не одваја се П. уп. 8 22) 

исе 2328 

исевци 1839дД 

исек 666, (месо) 18435 

иселити (се) 595 

исељеник 595 

исећи 666 

исечак 666, (месо) 1843ђ, (мат.) 22158 

исисати 150, 809 (и-си-са-ти П. уп. 8 

23), исисати из прстију 479а 

иситнити 689 

исказ 1298 

исказати 327 

искалити се 509 

искаљати 1875а 

искамчити, искамџити 294 

искап в. наискап 149 

искапати 1882а 

искапити 149 

искарати 472 

искасапити 517 

искати 456 

искашљати (се) 2115г 

искварити 322 

1883а 

искезити (се) 2094 

-ИСКИ — -ИЈСКИ (П. уп. 8 50) 

исквасити 
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искидати 678 

~ се од смеха 87 

искијатн 4706 

искипети 1895 

искитити 1081 

искихати 4706 

искласати 2018дД 

исклизнути 654а 

исклијати 20196 

искључење (суд. 12976, 1385 

искључив 303, (нетрпељив) 1013а 

искључити 303, 493, (електр.) 19184 

искључна полутка 1628 

искључно 2333а 

искобељати се 13 

исковати 17946 

исколачити (очи) 21215 

искомадати 688 

искон ВБ. одискона 2282а 

исконски 2282а 

исконско доба 1981 

ископати 664, 801, 783 

ископина 80: 

ископнети 1895а 

ископрцати се 13 

искоренити 310 

искористити 296 

искосити (се) 18747 

искочити 559 

» из коже 8474 

искра 1900дг 

искрасти се 573, 584 

искрвавити (се) 2134а 

искрвити се 504 

искрен 68 

искренути (изврнути) 630, (изопачити) 

322 

искрзати се 1874Г 

искривити (се) 22066, 2199а 

искривудати 2248а 

искрижати 666 

искрмачити 1875а 

искрпити 324а, (грдити) 472 

72 

искрснути 2318 

искрцати (се) 1713Д 

искрчити 16886 

искувати 1842а 

искуљати 1882а 

искупити (се) (скупити) 273 

искупити (откупити) 1503 

искупсти 783 

искусан 925 

искусити 925, (претрпети) 23572, (ка- 

зну) 4706 

искуство 925 

искучити 294 

искушати (пробати) 932, (питањем) 

З58а 

искушеник 10306 

искушење #76 

ислабети 21326 

иследити 1321 

иследник 1321 

ислеђење 1321 

ислужити 1484 

исмевати 458 

испавати се 2125 

испад 507, 14516, 1458 

испакивати, испаковати 762а 

испалити (пушку) 1444 

испаравање 18952 

испасти 566, «постати) 2318 

испаша 1691а 

испаштати 4706 

испевати 1102, 1138 

испеглати 18332 

испердашити 1818 

исперутати се 2110 

испети (се) 564, 604, 646 

писпетљати се :: 

испећи 1840, (кафу) 1534ж, (научити) 

171, (размислити) 952 

испизмити се 509 

испијен 21326 

испипати 358а 

испиразити се 509 

~ 

рт 



испирати 753 

испирача 1771 

исписати 160 

исписати се 2146 

нсписник 1424а 

испит (ђака) 1379 

„ _ оптуженика 1325а 

испит (веридба) 1168 

испитати, испитивати (питати) 358, 

(проучавати) 930, (истраживати) 

931, (ђака) 1378, 1379 

испити 149 

испитивач 1379Е 

испичутура 157 

исплазити 2095 

исплакати (прати) 753 

исплакати (се) (плач) 91 

исплатити 1562 

„ дуг 1488 

исплести 709, 1827 

испливати 570, (избавити се) 13 

испљувати 2117г 

испљускати 714 

исповедити се 1071 

исповедник 1051а 

исповест 107: 

испоганити 18752 

истод 2259 

исподмукла 69 

исполац 17138 

исполин 21138 

испољити 83 

испоредити 981 

испорити 666 

испорука, испоручити  (саопшт:::и) 

365, (предати) 1400, 14092, 1501 

испословати 236 

испосник 10306 

испосница 1070 

испостити 1070, (земља) 1657а 

испотекар 2288 

испочетка 2288 

исправа 168, 1249, 1304, лична исправа 

12908, поништај исправе 12908 

исправан (у реду) 323, (прописан) 967, 

(поштен) 1003 

исправити (прав) 703, 22246, (поправи- 

ти) 324 

исправка 324 

исправљач (електр.) 192ба 

испражњење (електр.) 1914 

испражњење црева 2162 

испражњивати, испразнити 814 

испрати 753 

испратити 601, (послати) 4427 

испрашити 7466 

испрва 2282 

испребијати 512 

испрегнути 16986 

испред 2260, (ред) 23056 

испредати 473а 

испредњачити 598 

испрекидан 2287 

испрекс, испрека 2005а 

испреметати 997 

испреплетати 710 

испрескакати 471 

испрести 1822 

испретурати 997 

испречити 631 

испречити се 485 

испржити 18426 

исприка 411, 451 

испричати (причати) 333 

испричати (се), испричавати (се) 411, 

451 

испрљати 1875а 

испросити (просјачити) 455, (левојку) 

1168 

испросјачити 455 

испрсити се 530в 

испрскати (упрскати) 780 

испрскати (испуцати) 1874г 

испружити 697 

писпружити се 524а 

73 



испсовати 474 

испунити 813, (писати) 160, (оствари- 

ти) 2319, — дужност 1008 

испунити се 2318, 2342 

испупчен 2225 

испупчено огледало 1906 

испустити 654 (испуст, испусни . уп. 

5 83) 
испустити се 61, 86ба 

испуцати (испрскати) 1874г, (потроши- 

ти) 1444 

испуцати се 301 

испушити 159, испушена муштикла 7 

испуштати 654 

испред 2242 

иставити (одмаћи) 755, (извалити) 784 

„ из забране 1310 

истакати 804 

истакнут 923 

истањити 2220а 

истаћи (ставити) 756а, (нагласити) 337 

истаћи се 923, 994 

истегљив 1874Д 

истегнути 2201 

истек 2284 

истекар 2288 

истерати 498, 784, (око) 2136, (добити) 

282 (ис-те-ра-ти П. уп. 8 22) 

истесати 669 

истећи (течност) 1882а, (време) 2284 

исти 972, (сличан) 996 

истива 1945а 

истимарити 16973 

истина 989, отићи богу на истину : 

истинит 989 

истиснути 520, 493 

истиспула течност 1881 

истиха 1862а, (кување) 1842а 

истицање (гаса) 18860, (течности) 

1882а 

истицати в. истаћи, (хвалити) 433 

истицати се в. истаћи се 

74. 

истицати в. истећи 

исто 972 

истоварити 773, 788 

истоветан 972, 984 

истовремен, истодобан 2393 

истоимен 979 

исток 1990г 

истом 2306а, 23776 

истопити 1894 

историја 1134 

исторокати 331 

источити 804 

источни говор 2359а 

источњак 19907 

истрага 931, (суд. 1322, 

1230, (истребљење) 310 

истраживати 931 

истражни судија 1285, 1322 

истрајан, истрајати 888 

истргвути 783 

истребити 310 

истрезнити се 158 

истрести 637, 749 

истрљати 722 

истрошити (потрошити) 301, (издроби- 

ти) 689 

истрти 722 

иструлети, иструнути 1932 

истрчати 558 

истрчати се 262 

истумачити 917 

иступ (крив. право) 1316а 

иступити (изићи) 584, (напустити) 

2146, (служба) 14846, (јавност) 1146 

иступити (тупити) 736, (зубе) 261а 

истурити 655, 792 

астутњити се 49а 

ис.ући 512, (туцати) 690 

ист; дати 699 

исук ти 783 

исупнти 18832, (земљу) 1664а (и-су- 

ми-ти П. уп. 8 23) 

исхерити се 2139а 

(парлам.у 



исхладити 18906 

исхлапети в. излапети 

исход 2356 

исходити 584 

исхракнути 2117г 

исхрана 142, 2116 

исцедити 807, (изнурити) 21325 

исцелити 2159 

исцепати 679 

исцрпан 2327Г 

исцрпсти 810, (употребити) 296 

исцрпсти се 301 

исцурити 1882а 

Италија, Италији, Италијом (П. уп. 5 

52) 

ићи 554, (прођау 1498, (машина) 1608, 

(тећи) 1882, а, (пут) 2002 

ићи од руке 9, ићи на што (за чим) 

881 

ичији 2372г 

иш 17025 

ишамарати 512 

ишарати 22066 

ишетати 122, 584 (и-ше-та-ти 

5 23) 
ишибати 512 

ишијас 2155 

ишта 23725 

иштетити 325 

ишуњати се 593 

ишчаурити се 1704а 

ишчачкати 802 

ишчашење 2138а 

ишчашити 21382 

ишчезнути 2321 

ишчекивати 2309 

ишчепркати 801 

ншчерупати 680 

ишчеткати 746 

ишчешљати 750 

ишчибукати (истући) 512, (прашину) 

7466 

ишчилети 2321 

П. уг. 

ишчистити 745 

ишчуђавати се 921 

ишчукати, ишчукавати 1583 

ишчупати 783 

Ј 
1 (писање сугласника 1 П. уп. 585 50— 

57) 

ја 2372а 

јабана 1148 

јаблан 20222 

јабука 2020д, (на пиштољу) 14416, (на 

седлу) 1698а 

јабуковача 1534В,г 

јабучар 2054а 

јабучица (врат) 2096, (очна) 2087 

јабучна кост 2096 

јабучни лептирак 2059 

јава 2125а 

јаван 1146, јавна седница (суд.) 1286, 

јавна продаја 1499, јавно друштво: 

13136, јавно право 12766 

јавити 365 

јавити (се) 357, (поздравити) 444 

јављати 365 

јављати (се) в. јавити (се) 

јавност 1146 

5 претреса 1325 

јавор 20203 

јагла 1843Д 

јаглика 2021а 

јаглук 1832Д 

јагма, јагмити се 288 

јагње 16952 

јагњетина 18435 

јагњити (се) 16956 

јагода 2020д 

јагодица 2088 

јагорчевина 2021а 

јад (несрећа) 21, (туга) 834 

т5 



јадан в. јад, (сиромах) 1474 

јадати се 353 

јадац 2047 

јадика 2022а 

јадиковати 91 

јадник 834, 21 

јадовати 21 

јаз 18396, 1994г 

јазавац 2028г 

јазбика 19982, 20265, 2028г 

јајаст 2207а 

јаје 2041, 1792г, (храна) 1843г, (спол. 

орг.) 2106а 

јајник 21066 

јак 307, 23546, (физ.) 18748, 

2132а, (количина) 2171 

јака 1830а 

јако (веома) 2178а 

јако(м) 2306а 

јакост 23546 

јакошњи 2291 

јакреп 2062 

јалак 20026 

јалов 2319, (зоол.) 2026е 

јаловити 2026е 

јаловица 16946 

јама 10998а 

јаматва 1686ба 

јамац 1489, (суд.) 1322 

јамачно 2322 

јамбор 17136 

јамизи 284 

јамчити 1499 

јануар 23:: 

јанџик 1645 

јапад 2000 

Јапанци 2080“ 

јапија 1689а 

јапити 2227 

јапунџе 183! 

јара 1890 

јарак 2002; 

јарам 167 5, (плуг) 1659, (тиранија) 408 

76 

јаран 854 

јарац 1696а 

јарачити 16973 

јарбол 1713в 

јаре 16968 

јаребица 2047 

јареница 1695г 

јари усев 20235 

јарина 1695г 

јарити 16966 

јарко сунце 19896 

јарма 1839д 

јармак, јармац 17906 

јармити 1839дл 

јарост 848 

јаруга 1998 

јасан (разумљив) 916, (звук) 

(светл.) 1902, (боја) 1910а 

јасен 2021в 

јасенов цврчак 2960 

јасика 2022а 

јасле 1722 

јасмин 20218 

јаспра 1554а 

јастог 2063 

јастреб 2042а 

јастук 17396 

јастучница 17395 

јатаган 1446 

јатак 13166 

јато 2041, јато звезда 1928 

јатсран 2132а 

јаукати, јаукнути 91 

јахати 569 

јачати в. јак 

јачина в. јак, јачина силе 1863 

јачица 1832а 

јаштерица 2149 

18895, 

Ј-Б, Ј-В, Ј-Г, Ј-Д, Ј-Ђ (раздвајају се 

П. уп. 5 20) 

јеванђеље в. еванђеље 

Јевреји 2080а 

јевтин 1520 (јев-тин П. уп. 5 20) 

ни 



јегленисати 327 

јегуља 2053а 

јед, једак, јетка 851 

један 21806 

једанаест 21806 

једанпут 2288 

једар (здравље) 2132а 

једаред 21806 
једаћи прибор 1769 

једва 2323а, (мало) 2172 

једек (уже) 1821, (коњ) 1697, (прибор) 

1580а 

јединац 1173 

једини 2333а 

јединити се 2334а, (Хем.) 1932а 

јединица (броју) 21806, (мере) 2169, 

(војска) 1426, (кћи) 1173, (тканина) 

1825а 

јединка 1145, 2333 

јединствен (јединство) 2334, 

2333а 

јединство 2334, (слога) 501в 

јединче 1178 

једињење 1932а 

једити (се) 851 

једич 2020а 

једнак 984 

једнако 984, (стално) 22862, 2289 

једнакост 984 

једначење гласова (грам. 2355 

једначина 2192, 2193 

једначити се 984 

једнина 2380 

једно (отприлике) 99ба 

јелнобожац 1043а 

једнобројан (грам.) 2380 

једновремен 2302 

једноврстан 971 

једногласан 224, 1231а 

једногодишњи 2276 

једнодневни 2280 

једнодома биљка 2018а 

једнодомни систем 1227а 

(особит) 

једнодушан 224 

једноимен 979 

једнокрвни 1164 

једнокрилна врата 1734а 

једнолик 2331а 

једном 21806, (некад) 2293 

једномишљеник 956 

једноничити 1070 

једнообразан 2331а 

једнородан 971 

једносложан 2368 

једносмислена струја 1924 

једносполан 2018а 

једноставан 2326 

једноставно 257 

једностран 2339 

једноудити 1070 

једњак 20966 

једрац 2016а 

једрењача 1713а 

једрилица (авиј.) 1715 

једрило 17138 

једрити 5686, 

једро 17138 

јеж 2032 

јежинап 20686 

јежити се 2139а 

језа 2139а 

језгра (плода) 2019а, (суштина) 2330а 

(је-згра П. уп. 5 21) 

језгровит 908 (је-згро-вит П. уп. 5 21) 

јездити 569 

језеро 1993 

језив 842а 

језик (уста) 2095, (говор) 98, 2359 

језичан 11 

језичаст 2208 

језичан (звоно) 1801а, (каиш) 1812а 

језична сухоћа 2148 

јејина 20426 

јек (звук) 1889а, у јеку 2283 

јекавски 235да 

јекнути 91, 95 

1713г 

7. 



јектика 2148 

јела 2024 

јелек 1831г 

јелен 20366 

јеленак (бот.) 2025а, (зоол.) 2054а 

јелка 196а 

јело 141, 1843 

јеловник 141 

јематва 1686а 

јемац 1489, 1322 

јемач 1686а 

демљеш 1659 

јемственик 1822а 

јемство 1489, 1322 

јемчити 1489 

јендек 20026 

јењати 21788 

јер 23776 

јереј 1051а 

јерес, јергтик 1022а 

јерођакон 105да, 1051 

јеромонах 1050а 

јесен, јесенас 23108 

јесењи 23108 

јесетра 20536 

јестан 342 

јести 130, 2116 

јести се (једити се) 851, (Месецу 1989г 

јестиво 140 

јеткост 851 

јетра 21058, стврдњавање јетре 2149 

јетрва П185а 

јетреница 1845а 

јефтин в. јевтин 

јецало 102 

јецати 91 

јечам 20235 
јечати (звук) 1383а, (стењати) 95 

јечменица 1841 

јечмичак 2153 

јешан 131 

Ј-Ж, Ј-3, Ј-К, Ј-Л, Ј-Љ, Ј-М, Ј-Н (раз- 

двајају се П. уп. 5 20) 

19 

јова 2022а 

јогунаст 888а у 1 

јод 1937 | 

јодоформ 1964 
јомужа 1693а 

јон 1917 

јонизовање 1927 

јорган 1739в 

јорганџија 18325 

јоргован 2021в 

јордамити 62 

јотовати 2363а 

још 2174 

Ј-П, Ј-Р, Ј-С, Ј-Т (раздвајају се П. уп. 

8 20) 
Јубилеј 1197 

јувелир 1805 

југ 1990г 

Југословени 2080а 

јужни говор 2359а 

јужњак 1990г 

јул 2811 

јун 2311 

јунак 8438, (рат) 14536, (литер.) 1110, 

1122 

јунац 16944 

јунпачан 843 

јуначити 385 

јуначити се 843 

јуне 1694в 

јунош(а) 2077 

јуритл (трчати) 209, 558, (гонити) 498 

јуриш 1458а 

јурнути 209, 577 

јурњава 558 

јурска периода 19836 

јутарњи 2314 

јутрења, јутрење 1064 

јутрењи 2314 

јутро 2314, (земље) 22046 
јутрос 2314 

јуфка 1844а 

јуха 1843а 



јуче 2295 
Ј-Ф, Ј-Ц, Ј-Ч, Ј-Џ, Ј-Ш (раздвајају се 

П. уп. 8 20) 

К 

к, ка (правац) 2248 

кабаница 1831 

кабао 1751 

кабаст 2218 

кабина 1727 

кабинер 117 

кабинет (минист,) 1243 

кабл 19226 

каблар 1787 

каблограм 1409 

каблина 18396 

каблић, каблица 1751 

кава в. кафа 

кавга 500 

кавез 1642 

кавжити се 500 

кавра, каврајисати 741 

кавурма 1845а 

кад (кадити) 190д0д 

кад, када (време) 2271, (свез.) 23776, 

имати кад 266, немати кад 267 
када (купат.) 117, 1732, 17876 

кадар (моћи) 29 

кадар (вој.) 1422 

кадашњи 2271 

кадгод 2271 

кадикад 2200а 

кадионица 1900д, (цркв.) 1060 

кадити 1900д 

кадифа 1825а 

кадуља 2021Д 

кажа 328 

кажипрст 21088 

кажипут 2002а 

кажњавати 470 

кажњеник 1331 

кажњив 470, 1331 (ка-жњив П. уп. 5 17) 

казаз 1828 

казалиште 1109 

казаљка (сат) 1808, (мат.) 2179 

казамат 1451а 

казан 1751, 1800, 18958 

казаница, казанџија 1809 

казати 328 

казеин 1974 58) 

казивати 328 

казна 470, (зак.) 1331 до 1337, (школа) 

1385, смањивање казне 1338 

казнени завод 1332 

казнени законик 1316 

ЊЕ лист 13316 

казнионица 1332 

казнити 470, 1331 (ка-зни-ти П. уп. 8 

17) 

канк 1713а 

каиш 1625, 1812а, (превара) 481 

каншар 481, 1004 

каишник 1625 

кајас 1446а 

кајати се 1019, 1035, (жалити) 834а 

кајгана 1843г 

кајда 1089 

· кајкавски 2359а 

кајмак 16938 

кајман 2051г 

кајсија 2020дД (кај-си-ја П. уп. 5 20) 

какав 2332, (замен.) 2372в, (свез.) 23776 

какао 1844Д 

каквоћа 2332 (ка-кво-ћа П. уп. 85 18) 

како (начин) 2344, (чим) 2305, 23776 

(пошто) 2352 

какодакати 17026 

какољица 1641а 

какотати 17026 

кал 1993 
калаватити 1714а 

калај 1955 

калајџија 1800 



каламити 1687а 

калауз (кључ) 17346, (посредник) 1494, 

(путовођа) 609 

калаш 481 

калаштура 20288 

калдрма 2004г 

калдрмар 1777 

калдрмисати 1777 

калдрмнина 12722 

калем (конап) 18248, 

1925 

калемити, калем (воћар) 

диц.) 21426 

календар 2276а, (књига) 167 

каленица 1757 

калибар 1601а 

калијум 1948, — цијаннд 1968 

калина 20218 

калити 1794Г 

калкан 17177 

кало 1866 

каломел 1951 

калонг 2031 

калорија 1893 

калота 2234а 

калпак 1835а (кал-пак П. уп. 5 20) 

калпозан 1009 

калуђер 1050 

калужа 173да 

калуп (обућ.) 

(облик) 2206 

калупар 1806 

калфа 17736 

калцан 1050 

калцијум 1949а 

калцит 1949а 

калчина 1831ж 

каљ 1736 

каљав, каљати 1875а 

каљача 1814 

каљуга 1700ж 

(електр.) 1922а, 

1587а, (ме- 

18136, (ковач.  1583а, 

кам 1776 

кама 1796а 

80 
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камара 1727 

камарила 1225 

камата 1573 
каматни број 2188 

камбриска периода 1982а 

камелеон 2051а 

камен 1776, (геолог. 1987, (млин) 

18396, драги камен 1805а, плави 

камен 1952, бацати се камена 203 

каменар 1776 

каменати 627 

камено доба 19846 

каменити се 963 

каменица 1776, (риба) 20538 

каменовати 627 

каменорезац 1776 

камењак 2000а 

камењарка 20516 

камење 1776, луталачко — 1976 

камила 2036г 

камилавка 1061 

камин 1736 

камион 1712 

камиш 159 

камо 2249, камо срећа 834 

камоли 981 

камомила 2021к 

камоточац 2065 

камтити 2176 

камфср 1971! 

камчити 294 

камџија 18582 

камџијати 512 

кан 1224а 

канабе 1741 

канава 1680 

канавац 1830в 

канал 1994дД, морски канал 1992 

канап 1821 

канаринка 2045 

кандидат (избори) 1231а 

кандилка 2020а 

кандило 1060 



каније 17966 

канити 880 

каница 1831е 

каноник 1051а 

канонско право 12766 

канта 1754, 

кантар 18666 

канура 1824в 

канути 1882а 

канцелар 1243 

канцеларија 1252, 14936 

канчело 18248 

канџа 20266, 2028а 

кање 2087а 

кањерисати 1064 

као 981, 23776 

као (кал) 1993 

као ин 2174 

каолин 1957 

кап 1882а 

капа 1835а 

капавац (медиц.) 2152 

~ очни 2153 

капак 763, (проз.) 1735а 

» очни 2087а 

капамаџија 1739в 

капар 1835 

капара 1562в 

капати 1882а 

капацитет електрични 19146 

капела (цркв.) 1055, (муз.) 1089 

капелан 1051а 

капелник 1089 

капетан (вој.) 1429, (морн.) 1467 

капија 1734 

капилари 2114 

капиларност 1883 

каписла 14418 

капитал 1572 

капитулација 14538 

капиџија 18576 

капиџик 1734 

каплар 1429 

капља (течн. 1882а, (медиц. 2138, 

2156 

капљомер 2165 

капница 2008а 

капнути 1882 

капсла 14418 (кап-сла П. уп. 8 21) 

капуљача 1835а 

капура 2036а 

капут 1831 

кара 1445а 

карабатак 1843ђ, 2047 

карабе 1097 

карабин 1441а 

карабље 1097 

карактер 34, 2332 

карактеран 34 

карактеристика (мат.) 2189 

карамбол 178 

карамел 1967 

карантена 2167 

каранфил 2020г 

каранфилић 1844Д 

карат 1954 

карати 472 

караула 1718 

караш 2053а 

карбоксилна група 1965а 

карбол 1969 

карбонат 1944 

карбонска периода 19827 

карборундум 1945 

карбуратор 18958 

кардинал 1051 

карика 1621 

карлица 1760, 17876, (анатом.) 2109а 

карлични појас 2109а 

карнер 1831Д 

кгро 197 

карта 168, (игра) 197, (геогр.) 1990д 

(кар-та П. уп. 5 20) 

картара 1027 

картати се 197 

карташ 197 
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картел 1204 

картеч 1445а 

картон 165 

картонажа 1849а 

каруце 1790 

карфиол 2020в 

кас 1697ж 

каса 1556 

касапин 1845 

касаба 20046 

касапити 667 

касапница 1845, (покољ) 517 

касарна 1436 

касати 1697Жж 

касација 1284, примедбе Касације 1312 

каскати в. касати (ка-ска-ти П. уп. 5 

17) 

касније 2305 

касно 2306 

каста 1152 

кастрирати 2106а, (зоол.) 2026бе 

кастрола 1758 

кат 1717е 

каталог 167 

катана 1427в 

катанац 17346 

катар 2139а 

катаракт 1994а 

катарка !713в 

катедра 1397а 

катедрала 1055 

катета 2212 

катетер 2162 

катихизис 1028а 

катихета 1028 

катјон 1917 

каткад 2290а 

катода 1916 

катодни зраци 1927 

католик 1044а 

катран 1969 

катун 1691а 

катшто 2290а 
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„ У 

каћиперка 128 

каћун 2023г 

каћунити се 128 

каћуница 20166 

каукати 2047 

кауција 1489, акторична — 1308 

каучук 1972 

кафа 1534ж 

кафана 1534 

каца 17876 

кацига 1449 

качак 1356 

качамак 1843д 

качар 1787 

качара 1718 

качкаваљ 1693Д 

качкет 1835а 

каш 1698а 

каша 1844а 

кашаљ 2148 

кашика 1769 

кашичара 1839а 

кашљати 215г, 2148 

каштиговати 470 

кашто 2290а 

КВ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

квадрант 2215в | 
квадрат (геом.) 2213, (степен) 2184 

квадратни корен 2184а 

квадратни метар 2204а 

квака 17346 

кванташ 1529 

квар 322 

кваран 9596 

кварити 322 

кварити се 9596, (хемл 1932 

_ кварт 1268, 2004г 
кварта 18896 

квартарна периода 19846 

кварц 1945 

квасац 20258, (пек.) 1840 

квасилица 1794а 

квасина 1843ж 



квасити 1883а 

квачило 732 

квачица 2367 

квашеница 1843г 

квинта 18896 

квинтесенција 2330а 

квита 168, 1564 

кворум 1230 

квоцати, квочка 1702д (квоч-ка П. уп. 

8 20) 
кврга 2137а 

кврге 1334 

квржица 2095 

кврцнути 1889е 

кврчати (гунђати) 103, (мачка) 2028а 

кеба 1796а 

кебати 497 

кевтати 2028в 

кедиф 1224а 

кезити се 87 

кеј 1992 

келераба 2020в 

кељ 2020в 

кенгур 2039 

кенозојско доба 1984 

кењац 1699 

кењача 1790дД 

кењипа 1699 
кењкати 93 

кепец 2113в 

кер 2028в 

керамичар 1781 

керебечити се 62 

кеса 1646 

кесарош 1352 

кесер 1600а 

кесизуб 87 

кестен 2022а 

кестенаст 1910и 

кефа 1819 

кефати 746 

кец (карте) 197, (коло) 198 

кецеља 18315 

кече 1835а 

кечига 20536 

кечити 193 

кешке 18436 

киван 855 

кивот 1059а 

кидати 678, (чистити) 747а, (раскинути) 

1161, (оставити се) 247 

кидати се 851 

кидисати 396 

киднути 608 

кијавица 2148 

кијак 1633 

кијамет 2007 

кијати 2115г 

кијача 1633 

кика 2084а 

кикотати се 87 

кила, килав 21386 

кило 1966а 

киловат 1868а, 1919 

килограм 1866а 

километар 2200 

ким 2020љ 

кинђурити се 128, 1081а 

Кинези 20806 

кинематограф 1119 

кинин 1973 

кино 1119 

кинути 2115Д 

кињити 513 

киоск 1513, 1537 

кип 1108 

кипар 1108, 17883 

кипарис 2024 

кипарство 1108 

кипети 1895 

киптети 2176 

кирајџија 1483 

кирија 1483 

кириџија 18586 

кисати 98 

киселина (хем.) 1932а, 1965а, 1966 
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киселнти (кисео) 18433, (квасити) 1883а 

кисељак (бот.) 2022в, (вода) 1995 

кисео, кисела (укус) 21236, (невесео) 

833, кисела вода 1534), кисео ку- 

пус 18436 

кисеоник 1936 

кисити 21236 

киснути (киша) 2008а 

кист 164 

кистар 1819 

кит 2030 

кита (цвеће) 2018, (кићанка) 1828 

китити 1081 

китњаст 1081 

кићанка 1828 

кифла 1841 

кихавица 2148 

кихати, кихнути 2115д 

кицош 128 

кичељив 62 

кичица (четкица) 1107, 1819,  (бот.) 

20215, (зоол.) 20266 

кичичар 1819 

кичма 2027, (човеку 2097а, сушење 

кичме 2156 

кичмати 255 

кичмена мождина 2097а 

кичмењаци 2027 

киша 2008а 

киша (њушка) 20266 

кишница 2008а 

кишобран 1837 

КЈ, КЛ (не раздвајају се П. уп. 5 18) 

клавир 1991 

клада 1689 

кладенац 17248, 1995 

кладити се 196 

кламитати 1873а 

кланац 1998 

кланица 1845, (покољ) 517 

кланцати 556а 

клањати (се) 445, 1065 

клапити се 18826, 1846а 
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кларинет 1096 

клас, класати, класје 2018Д 

класа (жел.) 1710а 

класаст 2208 

класик 1129 

класификација 971, (школ.) :380 

класобер 1668 

класти 1882а 

клати (убијати) 517, (стоку) 1845 

клати се (борити се) 504, (свађати се) 

500 

клатити се 1873а 

клатно (физ.) 1373а, (сат) 1808, (звоно) 

1801а 

клато 17005 

клаузула 1204 

клацкати се 183 

клашње 1825а 

клевета 477, (крив.) 1357 

клека 2024 

клекнути 527а 

клековача 1534г 

клемпав 2091 

клемпе 512 

клен (бот.) 20203, (риба); 2053а 

клепало 1889е 

клепати 17948 

клепетати 1889е 

клепетуша 18601а 

клепловање 18276 

клепнути 512 

клерикалан 12336 

клесар (каменорезац) 

1600а 

клетва в. клети 

клети (преклињати) 454, (проклињати) 

478 

клети се 347 

клецати 552, 1873а 

клечати 527 

клечка 16945, 1698г 

клешта, клеште 1586 

клибити се 87 

1776, (брадва) 



о анае 

клизав 1876 

клизавица 2010 

клизалица 1629 

клизалиште, клизаљка 200 

клизати се (физ.) 1876, (тоциљати се) 

200 

клизач в. клизалица 

клизити 1876 

клизма 2162 

клијати 20196 

клијент (адвок.) 1288а 

кликнути 100 

клило 1684а 

клима 2006 

климактеријум 2128а 

климати 1873а, (главом) 546 

клин 1610а, 1795, (кошуља) 1832а, 

лоптин клин 22346 

клинаст 2208, клинаста кост 2682а 

клинац 1795 

клинарица 1747 

клини 21386 

клиника 2164 

клинчаник 2002 

клинчаница 1747 

клинчити 254 

клип (мех.) 1621, (пар. маш. 18958, 

(бот.) 2018д, 20235 

клипак (вући се клипка) 207 

клипан 40 

клипац 1621 

клипњача 1621, 1624 

клир 1048 

клиринг 1558а 

клис (кров) 1717Г, (игра) 

клисар 1055в 

клиснути 603 

клистир 2162 

клисура 1998 

клица (бот.) 20196, (заразна) 2142а 

клицати (кликнути) 100 

клицати (клијати) 20196 

клише 1848а 

ји > (еј 

клишњак 2054а 

клоака (зоол.) 2041 

клобук (капа) 1835 

клобук (мехур) 18826 

клобучар 1835 

клобучати 18826 

клозет 17306 

клокотати 1889е 

кломпав 2091 

клонити се 219, (Сунце) 19896 

клонути (слаб) 21326, (духом) 8906 

клоња 1643 

клопарати 1889е 

клопац 18826 

клопка 499а, 1643 

клопотати 1889е 

клоцати 2034 

клубе 1824в 

клупа 1745а 

клупкс, клупче 1824в 

кЉ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

кљаст 2132г 

(кљешта в. клешта) 

кљувати 2041 

кљуверина 1697Г 

кљук 1534в 

кљукати 2026е 

кљун 2041, (брод) 17136 

кљуна 1661 

кљунари 2940 

кљуса 1643 

кљусе 1697а 

кљуцати 2041 

кључ 17346, (за завртње) 15872, (за 

цеви) 1615а 

кључаница 17346 

кључање 1895 

кључар 1857в 

кључати 1895 

кључити 721 

кључњача 2998а 

К-М (раздваја се П. уп. 8 29) 

кмезити се 93 
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кмет 1269 

кмечати 91 

К-Н (раздваја се П. уп. 5 20) 

кнегиња 1223 

кнедла 1844а 

кнежевина 1223 

кнез 1223 

кнута 1858а 

К-Њ (раздваја се П. уп. 5 20) 

књаз 1223 

књига 167, (писмо) 166 

књигати 1829в 

књиговезац 1849 

књиговодство 1524 

књижара 1547 

књижарац 2062 

књижевник, књижевност 1120 

књижити 1524 

књижница 170 

ко 2372В 

коб 7, 1025 

кобан 21а 

кобасичар 1845а 

кобап 2042а 

кобељати 641 

кобила 16976 

кобилица (виолена) 1092, (кокош) 2047 

кобити 21а 

кобра 20516 

ков –(потков.) 

(врста) 971 

кова 1724 

кованлук 1703 

ковати 17946, 1583, (новац) 1555, (план) 

8380 

ковач 1794 

ковенант 1206 

ксверат 166 

ковина 1947 

ковинар 1805 

ковитлати 639, 1872в 

ковитлац 1872В 

ковница 1555 

1795, (коса) 1669а, 
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коврљати 641, 1872 

ковртач 1844а 

коврча, коврчаст 22066 

коврџа е. коврча 

ковчег 1641 

ковчежић поштански 14005 

когод 23725 

ко год 2334 

код 2267, (упркос) 2354г 

кодификатор 1275 

кодицил 1283а 

коефицијен(ајт 2183, (једначина) 2193 

кожа (зоол. 20266, (чов.) 2110, (ко- 

жар.) 18Па 

кожар 1811 

кожаст 1874в 

кожица пловна 2049 

кожне болести 2157 

кожодер 1845в 

кожурица (сланина) 1845, (свил. буба) 

1704а 

кожухар 1818 

коза 2036а, 1696, (тестерисање) 15996 

козбаша 1676 

козити се 16966 

козметика 1853г 

козорог 1989а 

којегде 2241 

којекад 2271 

којекакав 2332 

којешта 379 

који 972, 23728, (свез.) 23776 

кока 17026 

кокаин 1973 

кокарда 976 

кокати 1843Д 

коке (зоол.) 2047 

кокета 434а 

кокица (кукуруз.) 1843д 

кокон 1704а 

кокосова палма 2023Д 

кокот (петао) 1702а, (кокотање) 17026 

кокотати 17026 
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5655 

кокош 2047, 1702 

кокошар 17026, (јастреб) 2042а 

кокошарник 1702е 

кокошињак (медиц.) 2157 

кокошја прса 2144 

кокошка 17026 

кола 1790 

колајна 1805а 

колан 1698а 

колар 1789 

колац 1689а (коца, колца, коци, коче- 

ви, колаца) 

колач 1844а, (бунар) 1724 

колачар 1844 

колеба 1718 

колебати се (кретање) 1873а, (у одлу- 

пи) 221 

колевка 1741 (ко-лев-ка П. уп. 5 20) 

колектор (електр.) 1925 

колено (нога) 21092, (цев) 1615, (по- 

колење) 1165а ~ 

коленовић 1153 

коленце 2016 

колера 2149 

колечке 1659 

колибри 2044 

колика 2149 

колики 2372вВ 

колико, колико год 2170 

колир 1830а 

колица 1790 

количина 2169, 2170 

количник 2183а 

коло (точак) 1790а, (млин) 18396, (дру- 

штво) 1147, (плес) 198, (плод) 2019в, 

(струја) 1916 

коловођа 198 

коловоз (пут) 2002, (август) 2311 

коловрат 1994а 

колодвор 1709 

колоид 18806 

коломаз 1790дД 

колон 2367 

колонија 1202 

колонијална радња 1528 

колонијални мандат 1206 

колос 2218, (човек) 2113В 

колосек 1708 

колотур, колотурача 1639 

колотуре 1824а 

колоусте 2053г 

колофонијум 1971 

колут 2232, (дима) 1900д 

колутати очима 21215 

колчак 1818а 

кољиво 18748 

ком 15348 

комад 23276, 2333, (позор.) 1110 

комадати 688 

команда 1431 

командитно друштво 13136 

комарац 2058 

комарник 16335 

комедија (шала) 88, (позор.) 1110 

коментарисати 335 

комесар (полиц.) 1268 

комета 1989д 

комешати се 1873а 

комин 1717Г 

комина 1534в 

коминати 1674 

комисија 404а 

комисион 1494 

комитент 1494 

комити 1674 

комичан 89 

комичар 1112 

комишати 1674 

комовица 1534г 

комора (соба) 1727, (фотог. 1852, 

(срце) 2103, (војска) 1427д, (индуст.) 

1648, (занат.) 1773, (трг.) 1492, ко- 

мора за обрачун 1558а 

коморач 2020љ 

коморика 20218 

коморник 1225 
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компанија 1313а 

компањон 13136 

компаратив 2384 

компарација 2384 

компас – (одмерка) 16016, (бусола) 

19136 

комплекс (површ. 22048, (цедина) 

2326 

комплексан број 2179 

комплементарне боје 1910 

комплементни углови 22106 

компликација (медиц.) 2133а 

композите 2021Кк 

композитор 1086 

композиција (муз.) 1026, (жел.) 1710 

компонента 1864 

компоновати 1086 

компот 18446 

компромитовати 463 

комунизам 12338 

комушина 20235 

комшија 1157 

конак (преноћиште) 518, (зградају 1718 

конац 18222, (крај) 2284 

коначан 2284 

коначар 1437 

коначити 518 

коначиште 1536 

конвексно огледало 1906 

конвенција 1204 

конвулзија 2155 

конглометар 1987а 

конгрегација 1051 

конгрес 1205а 

конгруенција 23886 

кондензовање 1896 

кондензатор електрични 1936 

кондир 1755 

кондиционал 2386в 

кондор 2042а 

кондуктер 1710 

кондуктор (електр.) 1914а 

конђа 1831и 
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конзервативан 12336 

конзерваторијум 13916 

конзилијум 2160а 

конзистенција 1880 

конзисторија 11668 

конзул 1207В 

коничан 2233 

коњункција 2377 

конкавно огледало 1906 

конклав 1051 

конкордат 1204 

конкурент 1512 

конкуренција 503, (трг.) 1512, нелојал- 

на конкуренција 1346 

коноба (подрум) 1733, (крчма) 1534 

конобар 1534 

конобати се 12 

коноп, конопац 1637, 1821 

конопља 1680, 20226 

конопчаник 1637 

консонант 2363а 

консонанција 18896 

конституанта 1226 

конститутивни уговор 1204а 

консултовати 358 

контагиозна болест 2143 

континент 1995 

контоар 14936 

контрактуални чиновник 125да 

контрибуција 14538 

контрола 1256, месна контрола 12716 

контузија 2136 

контумаџ 1329, псећи контумац 2167 

контумациона гресуда 1307 

конфекциона радња 1546 

конференција 388 

конфискација 12816 

Конфучијева вера 1046 

концентрични кругови 2215Г 

концепт 1606 

концерт 1088 

концесија 1276 

концил 10516 



кончан 1822а 

кончаст 1874в 

коњ 1697, (зоол.) 2037а, (шах) 179, 

водени коњ 2035а 

коњак 1534ђ 

коњаник 569, (вој.) 1427в 

коњарство 1697 

коњиц (виол.) 1092 

коњица 1427в 

коњокрадица 1352 

коњска снага 1868а 

коњски реп (бот.) 2025а 

коњугација 2385 

коњушар 1857Г 

коњушница 1722 

координата 2236 

копања 1760, 1788 

копањица 14416 

копати 664, 1660 

копија 1606 

копиле 1174г 

копирати 1606, 1106, (фот.) 1852, (под- 

ражавати) 991 

копирати (гамизати) 563 

копита 2037 

копитац 2020а 

копито 2037 

копкати 928 

копљаник 14278 

копљаст 2208 

копље 1447 

копнети 2008г 

копно 1996 

копња 1660 

копоран 18312, (вој.) 1449 

копрена 1831] 

коприва 20226, мртва коприва 2021 

копривњача 2157 

копрцати се 539 

копун 1702а 

копунити се 62 

копча 1636, 183да, (канш) 1625 

копчати 1830а 

кора (дрв.) 2016а, (хлеб) 1841, 18746, 

Земљина кора 1975а 

кораб(аљ) 1713а 

корак 557, (завртањ) 1611, дипломат- 

ски корак 1203, предузети кораке 

241 

коракнути 557 

корал 20696 

Коран 1062а 

кораћ 1795 

корачај в. корак 

корачати 557 

корбач 1858а 

кореграфија 198 

кореја 21561 

корен (бот.) 2015а, (зуб) 2094, (грамат.) 

2385, 2387, в. кореновање, ухватити 

корена 2317 

корен једначине 2192 

корена жлезда 2106а 

кореновање 2184а 

корисник 282 

корисница (претстава) 11116, (танти- 

јема) 13146 

корист 11, 425 

користан, корисна, корисност 11, 425 

користити 425 

користити се 11 

користољубље 1477 

коритаст 2225а 

корити 471 

корито 1700ж, 17876, (река) 1994а 

корица 167, 1849 

коричити 1849 

корман 17138 

корњача 20518 

коров 16676 

корпа 1793а, (сабља) 1446а, (кор-па 

П. уп. 5 20), дати корпу 275а 

корпус 1426 

кортешовати 1235 

корубати 1674 

корупција 1004 
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кос (птица) 2045 

кос (правац) 2199а, 2252 

коса (длака) 2084а 

коса (косити) 1669а 

коса (линија) 2199а 

косат 2084а 

косац (косач) 1676, (паук) 2062 

косач 1676 

косинус 2237 

косир 1686а 

косити 1676 

косити се (трењем) 1874, (супротност) 

986 

косиште 1669а 

коска в. кост (ко-ска П. уп. 5 17) 

коскар 1820а 

космат 2084а 

коснути се 834 

косо 2252 

косопасица 2157 

кост 2027, 2111, (коскар) 18203, мртва 

кост 2158 

костањ 2022а 

костобољг 2144 

костоломити 513 

кострет 1696г 

кострешити се (коса; 2084а, (рогуши- 

ти се) 850 

кострика 2023а 

костур 2027, 2111 

костурница 20045 

кот 2026г 

котангента 2237 

котас, котла, котлови 1751 

котар (сено) 1678, (полит.) 12416 

котарица 1793а 

котаричица (пчела) 2057 

котва (броду 1713в, (електромаг.) 1922а 

котиледон 20196 

котирати 1523 

котити (се) 2026г 

кстлар 1800 

котлача 1751 

90 

котлет 18435 

котлина 1998 

котобања 1702г Ј 

котрљан 2054а 

котрљати 641 

котрљати се 1872 

котур 1639, 1871 

котурати се 641, 1872 

котурача 1639 

котурашан 179да 

кофа 1751, (бунар) 1724 

кофеин 1973 

кохезија 1874а 

кохезиони притисак 1883 

кохерер 1929 

коцељ 1957 

коцка (тело) 2231, (коцкање) 196, про- 

фесионална коцка 1342 

коцкар, коцкати се 196, 1342 

кочак 1700ж 

кочањ 20235 

кочијаш 1858 

кочије 1790 

кочина (свињ.) 1700ж, (пас) 20288 

кочити (спречавати) 485, (воз) 17106, 

(кола) 1790г 

кочити се 62 

кочница 1630, 17106 

кочоперан 60, 541 

кочоперити се 62 

кош (амбар) 1723, (рибар.) 

(млин) 18396, (кола) 17905 

кошава 20дПа 

кошар 1793а 

кошара 1721 

кошеница 1675 

кошија 211 

кошкати се 590 

кошљивице, кошљорибе 20532 

кошница 17038 

коштан 1820а, 2027 

коштан (кестен) 2022а 

коштати 1518 

1705Д, 



коштац в. укоштац 

коштица 2019а 

коштуница 2019а 

коштуњав (човеку 2113д, (орах) 2022а 

кошуља 1832а 

кошуљица (змија) 20516, (порођ.) 

21296 

кошута 20366 

кошчат 2111 

К-П (раздваја се П. уп. 5 20) 

КР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

крабуља 127 

крава 16946 

кравар 1694 

краватна 18313 

кравина 18Па 

кравити (се) 1894, (снег) 2008г 

крављача 16926, 17876 

крагна 1832а 

крагуј 2042а 

крадикеса 289, 1352 

крадимице 272 

крадљивац 289 

крадом 272 

крађа 289, 1352 

крај (покрај) 2267 

крај (свршетак) 2284, (ивица) 2244, 

(предео) 2005 

крајац 1825 

крајина (рат) 1453, (граница) 2005а 

крајинити 1453 

крајка 1841 

крајник 2096, 2148 

ирајност 987, до крајности 2178а 

крајњи (простор) 2244, (време) 2284, 

(степен) 2178а, крајње време 23046 

крајцара 1554а 

крак (нога) 2109, (угао) 2210, (плестар) 

1605, (река) 1994, (огранак) 23288 

кракат 2109 

кралијеш 1061а 

краљ 1222 

краљевина 1222 

красан 1078 

красити 1081 

красник 10786 

краснопис 163 

красноречив 327 

красота 1078 

краста 2157 

краставац 18438, 2021и 

краставица (жаба) 2052а 

красти 289 (краден, крадење) 

ирасуљак 2021К 

кратак (простор) 2202, време) 2274 

кратељ 2149 

кратер 1978 

кратити (забранити) 402 

кратица 2366а 

кратковечан 2274, (живот) 1а 

кратковид 21213 

кратковремен 2274 

краткодневица 2310г 

краткорочан 2270 

краткотрајан 2274 

краткоћа Б. кратак 

краћати 2274 

крах (берза) 1523 

крбањ 1754 

крбуља 1793а 

крв 214а 

крвавица 1845а 

крвављење, крварење 2138г 

крвити се (борба) 504, (свађа) 590 

крвни судови 2114 

крвник (непријатељ) 5д5а, 

1363, (џелат) 1336 

крвожедан 513а, 5176 

крволиптење 2150 

крволочан 513а, 5176 

крвомутити 2117а 

крвопија 1519а 

крвопролиће 1456 

крвоток 2114 

крд, крдо 1691 

креативна књижевност 1125 

(убица) 



кревељити се 97 

кревет 1739, (кожар.) 18116 

креда 1949а, периода креде 19838 

кредит 1561, отворен — 1558а 

кредитор 1561 

крезуб 2094 

крезубице (зоол.) 2038 

креја 2045 

крекетати, крекетуша 2952а 

крематориј 20045, 2135а 

кремен 1945 

кренути (покренути) 634, (лов) 212 

кренути (се) 577 

крепак (здрав) 2132а, (болар) 890 

крепати 3, (зоол.) 2026ж 

крепкост ве. кргпак 

крепост (здравље) 2132а, (врлина) 999 

крепостан, крепосна 999 

кресавица 1772в 

кресати (сећи) 666, 

(товорити) збва 

кресинво 1772В 

креснути (палити) 19002, (казгти) Зб8а 

креста 1702а 

кретање (физ.) 1872, 1861, периодско 

кргтање 1278, (човек) 553, (полазак) 

577, в. кренути 

кретати в. кренути 

кретати се (физ. 

(друштво) 1158 

кретача 16232 

кретенизам 2151 

кретни конопац 1637 

кретон 18256 

крепав 22066 

креч, кречити 1949а 

кречити се (раскречити се) 525 

кречник, кречњак 1949а 

крешево 1456 

крештав 11036, 112 

крешталица 2045 

крештати 100, 11036 

крештећи 112 

(палити) 190да, 

1261. (човек) 5953, 

92 

кржљав 21136 

крзав 685 

крзати 685 

крзати се 1874Г 

крзнар 1818 

крзно (зоол.) 20266, (кожар. 181а, 

(крзнар) 1818 

крив (облик) 22066, (линија) 2209, 

(кривица) 1005, (крив. право) 13156 

крива (ветерин.) 2166а, (мат.) 2209 

кривац 1005, 13166 

кривда 1011 

кривина 2209 

кривити 466, (суд.) 13166, (правац) 2252 

кривица 1005, 1316, бапити кривицу 

на кога 466 

кривични законик 1316, — поступак 

1377, кривична пријава 1319а, кри- 

вично право 1316, — дело 1316а 

кривња 1005 

криво (правац) 2248а, (неправо) 10171, 

(неистина) 959а, (погрешан) 988а 

кривобожанц 10433 

кривоћеран 1043а 

кривоврат 2996 

кривоклетник 348 

кривоклетство 348, 1347 

криволиниски 2209 

кривоног 2199 

кривоуст 2093а 

кривошија 2096 

кривудати 2248а 

крнвуља 2209 

кривуљак 1604 

крихж 2298, (цркв.) 1060 

крижати 666 

крижуља 1854, 1376 

криза 2349 

кризма 1072 

кријумчарити 272а 

крикнути 100 

криласт 1694г 

крилатица 1132 



крило (птица) 2041, (ветрењача) 1839а, 

(зграда) 1717ж, (прозор) 1735, (вра- 

та) 1734а, (војска) 1433, (плућа) 

2102, (црква) 1043 

држати у крилу 526 

крилце, криоце в. крило 

крин 2023а, морски крин 2068а 

кринка 127 

криптогаме 2025 

кристал 1986 

кристалан 1985 

кристалографија 1986 

критеријум 955 

крити 272 

крити се 590 

критика 464, (књиж.) 1125а 

критична температура 1896 

кричати 100 

кришка 666, 2217, (лопта) 22346 

кришом 272 

кркача ве. накркаче 

кркљанац 1149 

кркљати 1889е 

крлетка 1642 

крлијеши 1061а 

крља (зоол.) 2062 

крља (пањ) 1689 

крљушт 2053 

крма (брод) 17138, (аер.) 1715 

крма (храна) 2026е 

крмак 1700а 

крманош 17138 

крмача 17006, (мрља) 18752 

крме 1788 

крмез 19105 

крмељ 2087а 

крмило 17138, (перо) 2041 

крмити (хранити) 2026е, (брод) 1713в 

крнтија 299 

крнути 512 

крњ 693, 2327а 

крњав, крњадак 693 

крњити 693, 325 

кров 1717Г 

кровина 1678 

кровињара 1718 

кровопокривач 1778 

кроз (простор) 2242а, 

(дељење) 2183а 

крој 18296, 2329 

кројач, кројачица 1829 

кројити 312, 18296 

крок 557 

крокодил 20517 

крокус 2023в 

кромпир 18436, 2021г 

кропионица 1059 

кропити 786, 1066 

кротак 84да 

кротити 409 

крочити 557 

крошња 1793а 

крпа 1830в, (мера) 2200а 

крпа (крпепџија) 1813а 

крпарија, крпарити 20 

крпеж 324а 

крпеле 1659 

крпељ 2062 

крпеџија 1813а 

крпити 324а, 1829г, (грдити) 472 

крпље 201, 1814 

крпуша 2058 

крсна кост 2097а 

крсни 1060 

крснице 1446а 

крсно име 1192 

крст (облик) 2208, (цркв.) 1960, (крсти- 

на) 1670 

крста (аватом.) 2107, (литија) 1057 

крстарити 18728 

крстарица 1466 

ирстаст 2205 

крстача 20945 

крсташ (орао) 2942а 

крсташице 20208 

(време) 2299, 



крстина 1670 

крстионица 10556, 1059 

крститељ 1073 

крстити 1068 

крстити се 1065 

крстоноше 1067 

крстоплет 1400в 

крт 1874Д 

кртина 18435 

кртица 2032 

кртог, кртожити 74790 

кртола (кромпир) 2021, (гомоља) 29166 

круг 2215, (друштво) 1147 

кружити 2248а, 1872В 

иружни лук 22156 

кружно кретање 1872в 

круна 1217, (новац) 1554а, (зуб) 2094, 

(дрво) 2016 

крунисати 1217 

крунити (кукуруз) 1674 

крунити се 1874Г 

круница (цвет) 

1061а 

круњача 1674 

круп 2148 

крупа 2008в 

крупан 22:58, (важан) 378, (угледан) 

858а, (глас) 112, крупан новац 1551 

крупица 2217, (со) 1843жЖ 

крупнина 1551 

крупнозрн 1987а 

крут, крући 18787, 

крух 1841 

крушац 2217, (со) 1843 

крушка 2020д 

крушковача 1534г 

крхак 1874Дд 

крхати (ломити) 682, (кашљати) 

крхкост 1874Д 

крцаљкна 1869 

крцат 2246а 

крпати (разбити) 693 

крцати (товарити) 1713Д 

20186, (бројенице) 

(човек) 542, 259а 

2148 
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крчаг 1754 

крчало 1659 

крчаник 2002 

крчати 21056 

крчевина 1654 

крчеле 1659 

крчити 1654, (пут) 20026 

крчма 1534 

крчмити 14986 

крџа 159 

крш 2000а 

кршан 1078 

кршевит 2000а 

кршити 682 

крштен 1068 

крштеница 168, 1068, 1270 

крштење 1968 

кршћавати 1068 

кршћанин 1044 

К-С (раздваја се П. уп, 5 20) 

ксилограф 1848а 

К-Т, К-Ћ (раздвајају се Н. уп. 5 20) 

кћер, кћи 11726 ; 

куб 2184 

куба, кубе 1056 

кубикаш 664 

кубни метар 2216а 

„ _ корен 2184а 

мубура (пиштољ) 1441а 

кубура, кубурити 20 

кување 1842а 

кувар 1842 

кувати (кључање) 1895, (кувар) 1842, 

(кафа) 1534ж 

кувео 2019в8 

куверат 165 

куга 2143д, — свињска 2166а 

кугла 2234, Земљина кугла 1990 

куглана 182 

куглица (гласачка) 1231а 

куд, куда 2249, немати куд 28 

куда год, кудгод 2249 

кудеља 1680, 20226 
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и 

кудикамо 981а 

кудилац, кудити 475 

кудрав 2084а, 22066 

кудрица 2146 

кужан 2142а 

куждрав в. кудрав 

кужити 2142а 

кујна 1729 

кујунџија, кујунџиница 1805 

кук 2109а 

кука 1634, (пијук) 1661 

кукаван, кукавац 834 

кукавица (зоол.) 2043, (страшљив) 842 

кукаст 22066, (нос) 2090 

кукати 91, (жалити се) 353 

кукац (инсект) 2054а, (чир) 2157 

кукица 1634, (плести) 18276 

кукичати 18276 

кукњава 91 

куково лето 2271 

кукољ 2020Д 

кукуљица 1835а 

кукумавка 358 

кукурек 2020а 

кукурекати 17022 

кукуруз 20235 

кукурузна губа 2025в 

кукурузнипа 1841 

кукурузовина 20235 

кукута 2020љ 

кула 1718, — светлиља 1902а 

кулатаст 1697дД 

кулача 1718 

кулаш 1697дД 

кулиса (позор.) 1116, (мех.) 1629 

култура 81, — бактерија 21426 

културан 81 

кулук, кулучити 251 

куља (јело) 1843д, (трбух) 2104 

куљав 2104 

куљати (течни. 1882а, (дим) 1900д 

куље 2104 

кум 1189, (кршт.) 1068, (венч.) 1169 

кумбара 1445а 

кумел 1969 

кумити в. кум, (молити) 454 

кумовати в. кум 

кумрија 2046 

кумство в. кум 

кумулација тужаба 1293 

куна 2028г 

кунадра 1824 

кунаторити 20, 1474 

кунац 2033 

кундак 14416 

кунић 2033 

куњавица 21436 

куњати (дремати) 2125г, (болест) 2133 

купа (чаша) 1755, (геом.) 2233, (ораха) 

196, 2256а 

купалиште, купати (се) 117 

купатило 117, 1732 

купац 1503 

купе 1710а 

купељ 117 

купина 2020д 

купити (куповина) 1503 

купити (скупити) 273, (друштво) 1149, 

(упијати) 18836, (стезати) 2093в 

купити се (друштво) 1149, (дужина) 

2219а 

купица (медиц.) 2162 

купка 117 

купња, куповина 1503, уговор о ку- 

повини 12823 

купон 168, (акц.) 1314 

купо-продајни уговор 12823 

купроједињење 1952 

купус 20208, 18436 

купусар 2059 

купусара 167, 681 

курада 1697г 

куражан 843 

куражити 385 

куражити се 843 

курдељ 1659 
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курир 1207а 

курјак 2028в 

курјук 2084а 

курс (школ.) 1374, 

нични) 1558а 

курталисати 429 

курталисати се 13 

куршум 14412 

кус 2327а, (реп) 20266 

кусало 1769а 

кусаљ 1697Д 

кусати 130 

кускун 1698е 

кусоња 1694г 

кустура 1796а 

кусур 1562а 

кут, кутак 17266 

кутас 1769а 

кутија, кутијица, кутица 18416, 1849а 

кутлача 1769%а 

кутњак 2994 (кут-њак П. уп. 5 20) 

кућа 1717, 1718, (породица) 1162 

кућаник 1478 

кућевласник 1718в 

кућевни 1718 

кућер, кућерак 1718 

кућити 1475 

кућић 1153 

кућица 1718, (леја) 16842 

кућни 1718, кућна заједнина 1162, по- 

вреда кућног мира 1354 

куфер 16414 

кухати 1842, 1895 

кухиња 1725, народна кухиња 1535 

кухињски, куински 1729 

куцање 727, (српа) 21146 

нуцати 727, (писање) 164а 

куцати се (чашама) 156 

куцати се (кучка) 2028в 

куцнути 727, (последњи час) 23046 

кучак 2028в 

кучина 1680 

кучица 1634 

(берза) 1523, (ме- 

| 

кучка 20288 | 
кушак 1689а 

кушати (пробати) 932, (искушење) 876, 

(питати) 358а, (укус) 2123 

кушња 876, (суд.) 1329 

К-Ч, К-Ш (раздвајају се П. уп. 5 20) 

Л 

лабав 634, (псих.) 8906 

лабавити 716 

лабилна равнотежа 1865 

лабиринт (ушни) 2091 

лабораторија 16074 

лабрња 20932 

лабуд 2049 

лабушина 2104 

лав, лавовски, лављи 2028а, (зодијак) 

1989а 

лава 1978 

лавеж 20282 

лавендула 20212 

лавор 117, 1743а 

лавор, лаворика 26296 

лагано (споро) 1852а, (тихо) 18895 

лагарије, лагати 479 

лагер 1496 ј 
лагодан, лагодити 823 

| 

ће оси с — 

о ижака = 

лагум 1895г 

ладолеж в. хладолеж 

лађа 1713а 

лађар 1713 

лаж 98да, 479, утерати у лаж 480 

лажак 2311 

лажан 989а, (вештачки) 306да, лажан 

новац (крив.) 1348, лажно сребро 

2100а, лажно банкротство 1349 

лажац, лажљивац 479 

лажица 1769а 

лажичица 2098 

лажљив 479 (ла-жљив П. уг. 8 17) 



РА 

лажов 479 

лаз 1656 

лазина 1658а 

лазнути 676ба 

лаички 1049 

лајав 111 

лајати 2028в 

лак (лаковати) 18506 

лак (физ. тежина) 1866, 

(окретан) 541 

лакат 21086, (мера) 2200а 

лакац 541 

лакнути (здравље) 2134, (псих.) 846 

лако в. лак, (могућност) 2323 

лаковати 18506 

лаковеран 9436 

лаком 877а 

лакомап (млин) 18396 

лакомислен 43 

лакомити се 877а 

лакосан 2125в 

лакост, лакоћа 257 

лакоуман 43 

лакрдија 89, (књижж.) 1110 

лакши в. лак (лак-ши П. уп. 5 20) 

лала 2023а 

лама 2036г 

ламбик 18080 

ламинарија 2025в 

лампа 1772 

лан 1681, 2020ж 

ланац 1636, (планина) 2000, (мера) 

22046 

ландарати 1873а, (лутати) 591 

лане (зоол.у 20366 

ланен 1681 

лани (прош, год.) 2298 

ланилист 20212 

ланути 20288 

ланчаник 1636 

лањски 2298 

лап, лапав 1993 

лапавица 2008г 

(посао) 257, 

лапис 1954 

лапети 1895а 

лапорац 1979 

ларва 2054 (лар-ва П. уп. 5 18) 

ларма 100, 18895 

лармати 100 

ласица 2028г 

ласкав, ласкати 434 (ла-ска-ти П. уп. 

8 17) 

ласно 257 (ла-сно П. уп. 5 17) 

ласта 2045 (ла-ста П. уп. 8 17) 

ластавица в. ласта, (кола) 1790а 

ластин репак 2059 

ластовица 1717Г 

латентна болест 2133а 

латерални 2243 

латиница 162, 2366 

латити се 245 

латица 1832а 

лаћати се 245 

лефета 1445а 

лахор 2611 

лаштити 2226а 

Л-Б, ЉВ, ЛЕГ, ЛЕД, ЉЂ (раздвајају 

се П. уп. 8 20) 

лебдети 1881, 588, (над ким) 420 

левак (направа) 1764 

левак (леворук) 2108 

левака 2108 

левати 803 

левента 254 

леви 2263а, 2108 

левица (рука) 2108, (полит.) 1233 

левичар 1233 

левкаст 1764. 

лево 2263а 

леворук 2108 

левча 1790а 

легализација 12906, (усвојење) 1280а 

легало 20265 

легањ 2044 

легат 1283 
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легати (лећи) 531а, (спавање) 115 

леген 117, 1743а 

легенда 1134 

легион 1149 

легислација 1228 

легитимација 1250 

легло 2026г 

легнути (лећи) 531а, (опасти) 21788 

легура 1932а 

лед 1894а 

леден 18906, ледени брег 1992а 

леденик 1976 

леденица 1725 

ледено доба 19846 

ледина 16536 

ледити се 1894а 

ледник 1976 

ледењача 1725 

леђа 2099, иза леђа 218 

лежарина 1272 

лежати (став) 531, (место) 2240, 1990е 

лежиште 1626а 

леј 1554а 

леја 1684а 

лек 429, (медиц.) 2162, правни лек 1311 

лекар 2160 

лекарна, лекарник 1541, 2165 

лекарство 2131 

лекови (мице) 181 

лековит 2162 

лексички 2369 

лектор 1396в 

лекција 1373 

лелек (рода) 2048 

лелек, лелекати 91 

лелујати се 1873а 

лем 741а 

лемати 512 

лемеш 1659 

лемити 741а 

лен 254 

ленгер 7138 

ленити се 254 

98 

| Роа 4. њена 

ленка 1747 

леност 254 

ленствовати 254 

лента 1805а 

ленштина 254 

лењ 254 

лењивац (зоол.) 2038 

лењивост (физ.) 18610 

лењир 1604 

леп (лепак) 741, (зидар.) 1774а 

леп (лепота) 1078, (време) 2007 

лепак 741 

лепеза 1805а 

лепезаст 2208 

лепенка 1774а 

лепиња 1841 

лепити 741 

лепити се 1875 

лепљив 1875 

лепота 1078 

лепотица 10786 

лепршати се 1873а 

лептир 2059 

лептирасте биљке 2020е 

лепушкаст 1078 

лепши в. леп (леп-ши П. уп. 8 20) 

леса 16335 

лесица (рука) 21088, (нога) 2109д 

леска 2022а 

лестве, лествице 564а 

лет 568в, 1886а 

летак 3396 

летва 1689а 

летети 568в, 188ба, (птица) 29041 

лети 23106 

летилица 1715 

летимице, летимичан 1862 

летина 1667 

летиште 518, 23106 

летка 18246 

летњи 23106 

летњиковаџ 1718 

лето 23106, (година) 2276 

= 



летовати 518, 23106, (лемити) 741а, 

1799 

летопис 1134 

летос 23106 

леће (сочиво) 2020е 

леће (кожа) 21106 

лећи 531а, (спав.) 115, (опасти) 2178В, 

(крв) 5176 

лећи (излећи) 1702Д 

леукемија 2150 

лецидер 18448 

лечење 2159, — водено 2161 

лечилиште 2164 

лечити (се) 2159, 429 

лечник 2160 

леш 2135а 

лешинар 2042а 

лешити 18116 

лешкарити 531 

лешник 2022а 

лештарка 2047 

Л-3 (раздваја се П. уп. 5 20) 

ли (свез.) 23776 

либаде 1831г 

либела 1602, 2199а 

либерал 1233а 

либити се 864 

либраст 17006 

ливада 1675 

ливац 1801 

ливен, ливница 1801 

лига 1147 

лигнит 1944 

лизати 676ба 

лизати се (излизати се) 2226а 

лизнути 676ба 

лија 2028в 

лијати се 196 

лијо 21806 

лијопрсти папкари 2037 

лик (слик.) 1105, (оптика) 1906 

лика 2016а 

ликвидација 1314г 

ликер 1534Д 

ликовати 832 

лим 1799, (бели) 1955 

лима 1592 

лимар 1799 

лимун 2020ж 

лимунада 1534и 

лимфа 21148, анимална — 21426 

лингвистика 2358 

линија 2199, (тел.) 1410, крива — 2209 

линути 803 

линцура 20215 

линчовати 517 

лињак 2053а 

лињати се 20266 

липа 20201 

липањ 2311 

липати 149 

липовац 18448 

липсати 3, (зоол.) 2026ж 

липтати 1882а 

лира (муз.) 1094, (новац) 15542 

лирика 1139 

лиса 1697дД 

лисица 20288 

лисице 1334 

лисичина 1818 

лиска (птица) 2048 

лискун 1945а 

лисник 1679а 

лисница 1647 

лист (бот.) 2017, (хартија) 165, 167, 

168, (писмо) 166, (тестера) 1599, 

(ренде) 1596, (нога) 2109г, (новине) 

1140 

листа 160 

листавац 2036ба 

листак в. лист (лиска П. уп. 8 83) 

листати 2017 

листом 2334 

листопад 231 

листопадна биљка 2017 

литар -2216а 
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литар (пас) 2028в 

литн 803, 1882а, (топити) 1801 

литија 1067 

литица 2000а 

литограф 1848а 

литографски камен |94да 

литосфера 1975а 

литургија 1064 

лиферант, лиферовати 1562 

лифт 1871 

лихати се 196 

лихва, лихвар 1573а 

лихварство (крив.) 1345 

лихо 21806 

лице (глава) 2085, (личност) 33, (стра- 

на) 2243а, (зграда) 1717ж, (обућа) 

1814а, (грамат.) 2382, у лице 217 

лицеј 1391а 

лицем 2270 

лицемер 69 

лицидер 18448 

лицитација 1499 

лицкати се 128 

личан 1078 

личилац 185да, (кола) 1789 

личина 1793 

личинар 1000 

личити (сличност) 990, 

1983 

лични 33 

лично 33, 2340а 

личност 833, 2072 

лишавати 287 

лишавати се 229 

лишај (бот.) 2025в, (медиц.) 2157 

лишење слободе 1331, (крив.) 1354 

лишити 287 

лишити се 229 

лишњача 21097 

лишће 2017 (ли-шће П. уп. 5 17) 

лишце 2085 

ЛЉ-3, ЛК, ЉМ, ЉН (раздвајају се Н. 

уп. 8 20) 

(доликовати) 

100 

лобања 2082а 

лов 212 

ловац, ловити 212 

ловокрадица 1352 

ловор, ловорика 20206 

логаритмар 1601 

логаритмовање 2189 

логика 914 

логов (коњ) 16985, (млин) 18396 

логор 1437 

ложа (позор.) 1115 

ложач 18026, (жел.)17106 

ложионица 17106 

ложити 1900в 

ложина 1769а 

ложиште 1736 

ложница 17276 

лоз 196 

лоза (бот.) 202ди, (род) 

тањ) 1611 

лозинка 1435а 

лозовача 1534г 

лој 1966, 1845, (човек) 213/г 

лојавица 2157 

лојалан 857 

лојаница 1846а 

лојарница 1845 

лојна жлезда г1да 

локал 1726 

локати 2026в 

локатив 2383е 

локва 1882а 

локомобила 1895в 

локомотива 18958, (жел.ј 17106 

локст 12346 

лола (несташан) 52, (развратник) 1092 

лолати се (скитати) 592, (разблудан) 

1002 

лом (неред, 997 

ломан (уморгн) 2126 

ломача 19098, (нарамак) 22166 

ломвљти 682 

ломити се (недоумица) 887 

1164, (завр- 



ломљив 1874Д 

лонац, лонче 1752 (лон-че П. уп. 520) 

лончар 1780 

лончић 1752, (пећ) 1736 

лонџа (балкон) 1717ђ 

лонџати 888 (лон-џа-ти П. уп. 5 20) 

лопар 1840 

лопата 1661 

лопатара 1833а 

лопатаст 2208 

лопатица 2100 

лопижа 1752 

лопов 289 

лопта 2234, (игра) 193, Земљина лоп- 

та 1990 (лоп-та П. уп. 5 20) 

лоптати се 193 

лопужа 289 

лора 288 

лосос 2053а 

лотра 1790» 

лоћа 1002 

лоћика 2021к 

лош 959 

ЛП, ЛР, Л-С, Л-Т, Л-Ћ (раздвајају 

се П. уп. 8 20) 

луб (кора) 2016а, (обућа) 1814а, (кор- 

њача) 20518 

лубања 2082а 

лубарда 14452 

лубеница 2021: 

лубина 18435 

луг (шума) 1688, (пепео) 19900е 

лугар 1688 

луд 910 

лудети, лудило 910 

лудити се 89 

лудница 2164 

лудовати 89 

лудорије 89 

лудост 910 

луес 2143Д 

лужити 1900е, (рубље) 1833а 

лужница – (парионица) 1833, 17876, 

(пепељуга) 1130 

лужњак 2022а 

лук (бот.) 2023а 

лук (кружни) 22156, (стрела) 1447 

лука (пристан.) 1992, (поље) 1998 

лукав 45а 

лукавство 45а, (маневар) 481а 

луковина 2023а 

луковица 20166 

лукс 1902а 

луксација 2138а 

луксу2 14736 

лула (пушити) 159, (казан) 1800 

луминисценција 1911 

лумповати 157 

лунатик 2156 

луњати 592 

лупа (лупати) 1889е 

лупа (опт.) 18105 

лупање српа 2150 

лупати (ударати) 727, (шум) 18832, 

(чибукати) 7456, (бенетати) 110 

лупеж, 

1000 

лупити 727 

лупнути в. лупати, (бубнути) да 

лупешки лопов) 289, (хуља) 

лупус 2157 

лутати 591 

лутка (играчка) 185, (кројач) 1829а, 

(зоол.) 2054 

лутрија 196 

луцерка 2020е 

луцкаст 900 

луч 1538 

луча 1904а 

лучевине 2117 

лучење (физиол.) 2117, (кристал.) 1986 

лузити (одвојити) 303, (од сисе) 2927а, 

(лучевине) 2117 

лучни степен 22156 

Л-Ф, Л-Х, Л-Ц, Л4, Л-Ш (раздвајају 

се П. уп. 5 20) 
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Љ 

љага 1017 

Љ-Б (раздваја се 

Љ-В (раздваја се 

Љ-Д (раздваја се 

ље (свез.) 23776 

љемез 1717Г 

љигав 1876 

љвљан 2031 

љиљан 2023а 

Љек, Љ-м, Љ-н, 

П. уп. 8 20) 

љек, љокати 1694в 

љоснути 1889е 

Љ-П (раздваја се П. уп. 5 20) 

Љ-Р (раздваја се П. уп. 5 18) 

Љ-С, Љ-Т, Љ-Ћ (раздвајају се П. уп. 

8 20) 
љуба (супруга) 11706 

љуба (за теле) 16926 

љубав 854, учинити коме љубав 437 

љубавник 854 

љубазан 439 

љубазник 854 

љубак 1078 

љубакање 854 

љубимац 854 

љубитељ 828 

љубити (пољубац) 615, (љубав) 854 

љубичаст 1910д 

љубичица 20201 

љубомора 862 

љубопитљив 928 

људескара 21138 

људи, људски 2072 («П. уп. 8 85) 

људсждер 13006 

људство 2072 

љуљати 638 

љуљати (се) 1873а, 

(колевка) 17404 

љуљашка 183 

П. уп. 8 29) 

П. уп. 5 18) 

П. уп. 8 29) 

Ј-Њ (раздвајају се 

(љуљашка) 183, 
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љуљка 1740 

љуљкати 1740а 

љуљушкати 1740а 

љуљушкати се 1873а 

љупкост 1078 

љуска 2217а, (јаје) 1792г, (плод) 2019а 

љускари 2063 

љуспа 2217а 

љут, љући (укус) 2123, (гнев) 848, (ве- 

лики) 378 

љутик (шмиргла) 1597а 

љутина в. љут 

љутит, љутити (сеј 848 

љутић 2020а 

љутња 848 

љушкати 1740а 

љуштити 686 

љуштити се 2217а 

љуштура (пуж) 2064, (шкољка) 2065 

Љ-Ф, Љ-Ц, Љ-4, Љ-1 (раздвајају 

се П. уп. 8 20) 

М 
ма (свез.) 2377а, 6 

ма где 2241 

ма да 23776 

мавиш 1844а 

Маври 2080а 

магаза 1723 

магањити 1875а 

магараџ 1699, 2037а, (плуг) 1659 

магацин 1496, 1723 

Маг-да (П. уп. 5 20) 

магиња 20216 

магла 20076, ухватити маглу 608 

маглити (нејасан) 1902 

маглити се 1896 

магловит (светл.) 1902, 

916а 

магма 1978 

магнезијум 19496 

магнет, магнетизам 1913 

(неразумљив) 

ГР . С РЕЛААЕ 
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о зна ан 
магнетно поље електр. струје 1922 

магновење 22816 

магот 20276 

Мађари 20806 

мађије, мађионичар 1026 

мажење 418 

маза 44 

мазалица 77да, (зидар) 17746 

мазан 44 

мазати 779 

мазга 16990, 2037а, (ма-зга П. уп. 5 17) 

мазгала НМ5]а 

мазгар 18586 

мазиво 779а 

мазивост 779а 

мазити 418, (одмила) 4346 

мазити се 44 

мазнути (мазати) 779, (ударити) 512 

мај 2311 

маја 1844а 

мајалос 2311 

мајати се 114 

мајдан 1947 

мајка 11716 (мај-ка П. уп. 8 20), мај- 

кин, мајчин 
мајкина душица 2021Д 

мајмун 20276 

мајмунисати 233 

мајор 1429 

мајоран 2021дД 

мајски 2311 

мајстор 1773а, 

шан) 913 

мајсторија, мајсторски 913 

мајур 1652, 2004а 

мајускула 2366 

мајушан 2219 

мак (бот.) 20206, (карте) 197 

маказе 1598 

макар 23776 

макаре 17746 

маклен 20203 

макљати 686, (тући) 512 

(уметник) 1084, (уме- 

макљица 1593 

макнути (покренути) 634, (кретати се) 

553, 573 (мак-ну-ти П. уп. 8 20) 

макнути се 553, 573 

маковап 2023а 

маковски 197 

мал 1472а 

мала 2004г 

малајска раса 2080в 

малаксати 21326 

маларија 21436 

малати (сликар) 1105, (молер) 1850а 

мален 2219 

маленкост 379 

мали 2219, (колич.) 2172, (малобројан) 

2177 

малина (бот.) 2020л, (пиће) 1534и 

малина (мали број) 2177 

малити 2172а 

малична ствар (суд.) 1292 

малишан 2076 

малко, мало 2172, 2177, 2178в 

малобројан 2177 

маловеран 943За, (религ.) 1022 

маловечан 2274 

малоглаваст 2082 

малодобан 2074, (суд. 12786 

малодушан 842, 8906 

малокад 2290а 

малокрван 214а 

малокрвност 2150 

малолетан, малолетник, малолетство 

12786, суд за млађе малолетнике 

13206 

малспре 2293а 

малопродаја 14986 

малоуман 909 

малочас 2293а 

малтер 1774а, 194да 

малчице 2172, 2177 

маљ 15836 

маљав, маље (бот.) 2016, (зоол.) 20266 

маљеница 21138 
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маљица (добош) 1100, (дрндар) 751а 

маљка 1681а 

мама (мајка) 11710 

мама (кукавица) 842 

мамак 1800 

мамаљуга 1843Д 

мамац 394, (лов) 212, (риболов) 17056 

мамити 394 

мамлаз 912 

мамуза 1698в 

мамузати 1697и 

мамуран 157 

мамут 19846, 2034 

мамутово дрво 2024 

мана (недостатак) 959а 

мана «(бот.) 20218 

манастир 1057 

мангале 17366 

манган 1959 

мангуп 1156, (пуст) 14706 

мангура (спруд) 1994 

мандал 17346 

мандат (парлам.) 1229, 12318 

мандатни поступак (суд.) 1292 

мандолина 1094 
маневар (вој.) 1438, (лукавство) 481а, 

(ел.) 1710 

маникер, маникирати 18586 

манир 74 

манисати 464, 829 

манит в. махнит 

манић 2053а 

манифест 1203 

манифестовати 83 

манљив 967а 

манометар 1886 

мантија 1061 

мантиса 2189 

манути (се) в. махнути (се) 

мануфактурна радња 1542 

манџа 141 

маншетна 1832а 

мањ 2336а 
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мањак 2321, 2327а 

мање, мањи 2172а, 2177, 2219 

мањевише 99да 

мањина 2177, народне мањине 12016, 

1205а 

мањити 2172а 

мањкав 988 

мањкати 3 

мањо 21138 

мапа 1990д 

марама 1831и | 

марамица (рубац)у 1832д, (во) 2036а, 

плућна мграмица 2102 

маран 241 

мараска 2020д 

марва 1690 (мар-ва П. уп. 

марвени лекар 2166 

марвинче 1690 

Марија, Марији, Маријом (П. уп. 852) 

марина 1713, (војна) 1465 

марити (волети) 854, (брига) 844а, не 

мари 2354а 

марјаш 1554 

марка (пошт.) 140дд, (такс.) 1251, (но- 

вац)у 1554а (мар-ка П. уп. 8 20) 

марљив 253 (мар-љив П. уп. 5 20) 

март 2311 

марш (војска) 1434, (муз.) 1086 

маса (физ. 1866в, (мноштво) 2176, 

(заоставштина) 1283, стечајна — ма- 

са 1315 

масажа 2162 

масални суд 12836 

масат 190да 

масер 18538 

масив 1987в 

масиван 18668 

масирати 18538 

маска 127 

маскулин 2380 

масла (цркв.) 1072 

маслац 1693г 

маслачак 2021к 
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маслина 20218 

масло 1693г, нечије масло 2354 

масница 2136 

масно в. мастан (ма-сно П. уп .5 17) 

маст 1966, (боја) 1834, 1910, (боја ли- 

ца) 20856, (јело) 1843ж 

маст (шира) 15348 

мастан, масна 1966, (јело) 1843ж, (ска- 

радан) 1002, масне киселине 1966 

мастилац 1834 

мастило 164 

мастити 1966, (бојити) 1834 

мастодонт 1984а 

масуљ 1534вВ 

матара 1754а 

математика 2168 

материја 2324, 1860а 

материјал 1576 

материнство 11716 

материца 21066 

матерњи 11716, — језик 2359 

матероубица 1363 

мати 11716 

матица (пчела) 1703а, (река) 1994а 

матичарски уред 1270 

матичњак 2021Д 

матор 2074а 

маторац 2074, (зоол.) 2026г 

матрица 1588а, (завртањ) 16а 

матузица 1671 

матура 13796 

маћеха 11719 

маћи (се) Б. макнути (се) 

маукати 2028а 

мах (махнути) 639, (тренутак) 22816, 

на махове 2288, узети, дати маха 

2178а 

махала 2004г 

махалица 1805а 

махаљка 1681а 

махараџа 1224а 

махати 639, (главом) 546, (рукама) 547 

махач 1805а 

махнит 910 

махнути в. махати 

махнути се 247 

маховина 20256 

махом 22896, 2271 

махрама в. марама 

махуна 2019а 

махунарке 20202 

маца (цвет) 2018д 

мацити (се) 2028а 

мацке 1335 

мач 1446 

мачак 2028а 

мачевање 208 

мачка, мачји, мачији (зоол.) 2028а, пи- 

јавица) 1635, (плуг) 1659, – (кола) 

1790г (мач-ка П. уп. 5 20) 

мачор 2028а 

мачуга 1633 

машак 2019 

машала 1900в 

машати се 549 

маше 17368 

машина (строј) 1608 

машина (пређа) 1824 

машинист(а) 1802а 

машиновођа (жел.) 17106 

машити се 549 

машице 17368 

машка (лан) 16581, (игра клиса) 192 

машна (плетиво) 1827, (краватна) 18313 

(ма-шна И. уп, 5 17) 

машта, маштати 906 

М-Б (раздваја се П. уп. 85 20) 

МВ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

М-Г, М-Д, М-Ђ (раздвајају се П. уп. 

5 20) 
мегдан 1456 

мед 18448 

медаља, медаљон 18д5а 

медвед 2028Д 

медведина 1818 

медени месец 11696 
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меденица 1801а 

медиј 2386г 

медицина 2131 

медичар 1844 

медник 2018г 

медовина 1844вВ 

медуза 2069а 

међа 2005а 

међу (место) 2265, (у групи) 2334 

међувреме 2308 

међуградски телефон 1413 

међузубље (тестера) 1599 

међународни 20056, — 

уговор 1204, међународне установе 

1205, међународно право 1203 

међупресуда 1307 

међупростор 2265 

међусобица 505 

међусобно 2339 

међуспрат 1717е 

међутим 2308, 987 

међутимна пресуда 1307 

мезгра 2016а 

мезе, мезетити 148 

мезимац 1173а 

мезозојско доба 1983 

мек (физ.) 18746, (псих.) 85906 

мекиње 1839д 

мекнути 18746 

мекокосност 2144 

мекоперке 205о3а 

мекоћа в. мек 

мекоуст 16986 

мекушан, мекушац 8906, 21326 

мекушци (зоол. 2064 

мекшати 18746 

мелез 2080 

мелем 2165 

мељава 1839в 

мељати 689 

мељиво 1839в 

мембрана, осцилација 18898 

мемла 1883а 

[06 

односи 1208, — 

мена (Месечева) 1989г, (женска) 2128а 

менажерија П18а 

менгели 1585 

менингит 2156 

меница 1569 

менични платни налог 1292 

менструација 21286 

мењати 313, 993, 2347, (размена) 975, 

(грамат.) 2379 

мењати се (размена) 975 

мењач 1557 

мера 2169, (дуж.) 2200, (површ.) 2204, 

(запрем.) 2216, (тежина) 1566а, (раз- 

мерник) 16501, (степен) 2178, преду- 

зети мере 241 

мердевине 5б4а 

меридијан 19906 

мерила 18666 

мерило 955 

мерити 2169, 

ти) 21216 

мерити се (с ким) 503 

мерица 2216а 

мерка 1601а 

меркати 898, 21216 

меркуро-једињење 1951 

мермер 1776, 1949а 

меродаван 377 

месар 12533, 1845 

месарница 1533 

месец (трајање) 2278, 

2311 

Месец (неб. тело) 1989г 

месечар 2156 

месечина 1905 

месечни в. месец 

месечно 231 

месинг 1952 

месити 1840 

меснат в. месо 

месни в. месо, в. место 

месо (на телу) 2112, 

(плод) 2019 

(тежину) 1866а, (гледа- 

(лео године) 

(храна) 18435, 
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месождер, месојед(ац) 130а, (зоол.) 

2026в 

месојеђе 1070а 

мести (чистити) 747а 

мести (храну) 2026е 

местимице 2241в8 

место 2240, (геогр.) 1990е, 2094, (служ- 

ба) 1258, 1484 

место (уместо) 974 

мета (гађати) 210, (циљ) 881 

метаболизам 216г 

метак 1441в 

метал 1947, алкални метали 1948, зем- 

· ноалкални метали 1949, платинасти 

метали 1962 

металан новац 1552 

металограф 1807 

металоид 1933 

металургија 1579а 

метаморфоза 2350 

метан 1964, 1944 

метанисати 1065 

мета-послови 13136 

метар 2200 

метаркилограм 1868 

метарсвећа 1902а 

метарске мере 2200 

метати в. метнути, (пуцати) 1444, (хра- 

ну) 2026е 

" метафизика 2316 

метацентар 1881 

метвица 2021Д 

метеж 1238 

метеор 19895 

метеорологија 2006 

метиљ 2067в, 21662, 16955 

метла, метлар 17936 

метлица (електр.) 1925 

метница 1705а 

метнути 644, 2240а 

метнути се на кога 990 

методски поступак 1372 

метроном 1873а 

мећа 2026е 

мећава 20087 

мећавица, мећајица 1779 

мех 1754 

механа 1534 

мехгника 1861 

механичар 1802 

мехови 1794а 

мехур 18820, (плик) 21376, рибљи ме- 

хур 2053 

мехурак 2059 

мецати 724. 

мечати 1694Д 

мечка 2028Д 

мечковац 20218 

мешавина 712, 2326а, (општење) 1158 

мешање в. мешати (се), (тужба) 1293а 

мешати 712, (бркати) 262 

мешати се (физ.) 1884а, (у што) 215, 

(с ким) 1159 

мешетар 1494 

мешина 1754, (гајде) 1097 

мешкољити се 539 

мешница 1097 

мешовит 971 

мештанин 2004 

М-Ж, М-3 (раздвајају се П. уп. 5 20) 

ми 2372га 

миг 373 

мигнути 373 

мигољити се 539 

мигрена 2155 

мидер 1831г 

мизантроп 855 

микадо 1224а 

микроб 2142 

микрометар 1601а 

микрометарски завртањ 18706, 2200в 

микрон 2200 

микроскоп 18106 

микрофарад 19146 

микрофон 1922в 

миленијум 22776 
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милети 563 

милиграм 1866а 

милијарда 21806 

милиметар 2200 

милимикрон 2200 

милина 823 

милион 21806 

милити се 823, 827 

мило 832 

миловати 613, (волети) 854 

милогласан 823 

милодар 278 

милодух 2020љ 

милозвучан 823 

милосник 854 

милосрдан 853, милосрдна сестра 1050 

милосрђе 853 

милост 853, (љубав) 854, (помиловање) 

1335 

милостив 853 

милостиња 278 

милошта 854 

миља 2200а, квадратна миља 22046 

миљеник 854 

мимо 2267а 

мимогред 2580 

мимоићи 580, 2267а, (судбина) 7а 

мимоићи се 580 

мина 1895г 

миндерлук 1741 

минђуша 1805а 

минерал 1985 

минерална вода (извор) 

15341 

минералогија 1985 

минијум 1956 

министар 1243, (опуном.) 1207а 

министарство 1243 

минули 2290а 

минус 2182а 

минускула 2366 

минут 2281а 

минути (поред) 580, 2267а, (време) 2284 

1995, (пићо) 
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мио, мила 854, 1078 

миомир 2122а 

миоцен 1984а 

мир (физ.) 1861а, (мировати) 540, 5д1г, 

(псих.) 49, 846, (мирно доба) 1454, 

(поредак) 1237, оставити на миру 

268а 

мираз 1159в, одређивање мираза (суд.) 

12916 

миран в. мир 

мирбожати се 444 

мирис 2122 

мирисати 2122, 2122а 

мирити (се) 501 

мирјанин 1049 

мирно в. мир, (војска) 1433а 

мирноћа в. мир 

миро 1072 

мировање в. 

(суд. 1297В 

мировати (тишина) 99, (не кретати се) 

540 

мировина 1259г 

мирогој 20045 

миродија 1843ж 

миродијар 1518 

мирођија 2020љ 

мирољубив 5017 

миропомазање 1972 

миротворац 1454 

мирски 1049 

мируцати 3 

миса 1064 

мисао 952 

мисаон 952 

мисирњача 2153 

мислен 2325 

мислилац 952 

мислити 952, 952а, (намеравати) 880 

мистрија 17746 

мит 1047 

митарење 2041 

мировати, — поступка 
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мити (се) 117 (мијмо, мијте ПИ. уп. 5 

53) 
митити, мито 395, 1343 

митологија 1047 

митра 1061 

митраљез 14456 

митрополит 1051 

мицати (кретати) 634, (кретати се) 553, 

578 

мицати се 523, 573, 1861 

мице 181 

мицелија 2025в 

мицина 2151 

миш, мишји 2023 (ми-шји А. уп. 58 17, 

18), слепи миш (зоол.) 2031, (игра) 

191 

мишар 2042а 

мишић (мускул.) 2112 

мишина (рука) 21982 

мишјакиња 2020г 

мишка 2108а 

мишљење 952, (начело) 956 

мишоловка 1643 (ми-што-лов-ка НП. уп. 

5 20) 
мишомор 1941 

МЈ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

М-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

МЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

млавити 689 

млад 22946, (човек) 20746 

млада 11676 

младеж (омладина) 2077 

младеж (кожа) 21106 

младенци 1169 

младина (Месец) 1989г 

младић 2077 

младица (бот. 2015, (зоол) 20532 

младожења 1167а 

младолик 20746, 2085а 

младост 22945, 20746 

младунац 2026г 

млађи в. млад, (послуга) 1857 

млгз (вода) 18822, (дим) 1960д 

млак 1890, в. млакоња 

млакоња 8906 

млатарати рукама 547 

млатило 1671 

млатити (тући) 512, (жито) 1671, — пра- 

зну сламу 43За 

млатити се 43а 

млатишума 432 

млатнути 512 

млаћеница 1693г 

млачити 1890 

млево 1839д 

млекар 1532, 1692 

млекарница 1532 

млекарство 1592 

млеко 1693а 

млети 691, 1839в 

Млени, Млетака (П. уп. 5 83) 

млеч 20203 

млечан 16932, млечна крава 1692а 

млечац 2058 

млечица 2149 

млечни производи 1693 

млечњак 2094 

мливо 1839дД 

млин 1839а 

млинар 1839 

млинац 1766 

млитав 542 

млитоња 542, 8906 

МЉ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

мљескати 216а 

М-8 (раздваја се П. уп. 5 20) 

мнити 952 

многи 2176 

много (броју 2176, (колич. 2171, (сте- 

пен) 2178а 

многобожан 1043а 

многобројан 2176 

миогоглагољив 111 

многоголишњи 2276 

многољудан 20056 

многострук 2176 
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многоугао 2214 

множеник, множење 2183 

множина 2176, (грамат.) 2380 

множитељ 2183 

множити 2183 

множити се 2127 

мноштво 2176 (мно-штво П. уп. 85 21) 

М-Њ (раздваја се П. уп. 5 20) 

мњење 952 

моба 1195 

мобилизација 1455 

мограњ 2020е 

могућ, могућан (имућан) 1473 

могућан (моћи) 29, могућни начин 

2386в, могуће, могућно, могућност, 

могућство 29, 2323 

мода 1199, 1838 

модар 1910дД 

модел Ш07а 

моделар 1806 

модеран 2291 

модискиња 18356 

модити се 128 

модрети 1910Д 

модрица 2136 

модул еластичности 18745 

можда 2323 (мо-жда П. уп. 5 17) 

мождани 2083 

можданик 1790а 

мождина 2083а 

мождити 724 

мозак 2083, запаљење мозга 2156 

мозгати 952 

мој 2372г 

мојсијевац 1046 

мојски 2344 

мокар 1883а 

мокраћа 2117а, 2105в, камен у мокраћ- 

ној бешици 2149 

мокраћовод 2105вВ 

мокрина 1883а 

мокрионица 2117а 

мокрити (мокраћа) 2117а, (мокар) 1883а 

по 

мокрица 2063 

молба 453, (званич.) 1248 (мол-ба П. 

уп. 5 20) 

молбеница 1248 

молекил, молекул 1874, 1934 

молер 1850а 

молећив 453 

молика 2024 

молилац 1248 

молитва 10306, 1065 

молитвеник 1062, 1065 

молитељ 1248 

молити 453 

молити се 10306, 1065 

моловати 185да 

мољакати 453 

мољац 2059 

мома 2078 

момак (младић) 2077, (слуга) 1857, (не- 

жења) П6ба 

моменат, статички — силе 1863 

момчад, (брод) 1713, в. момак 

момче 2077 

монарх 1216а 

монархија 1216 

монах 1050 

монголица 2035а 

монголска раса 20806 

монета 1551 

монитор 1466 

монскотилке 2923 

моноксид 1936 

моном 2191 

моноплан 1715 

монопол 14988 

монтер 1609 

мора 2125а 

морал 999 

морати 28а, 31 

мораторијум 1565а 

морач 2020љ 

морбидно стање 2139 

море 1992 



морена 1976 

морепловство 1713 

мореуз 1992 

морж 2029 

Морзеов телеграф 19226 

морија 2143д 

морити (убијати) 517, (мука) 21, (умор) 

2126 

морка 1702ж 

морнар 1713, 1467 

морнарица 1465 

морски 1992, морски коњ 2029, морска 

звезда 2068а 

морталитет 2135 

морузга 20696 

моруна 20536 

морфиноманија 2156 

морфологија (јез.) 2379 

мост 2003, (вага) 18666, (електр.) 1916 

мостобран 1451а 

мосур (ткач.) 18248 

мотати 696, (витао) 18246 

мотати се 593 

мотика 1661 

мотка 1533 

мото 23356 

мотовило 18246 

мотор 16086, (топлотни) 1895в 

мотоцикл 1712а 

мотрити 898 

моћ 29, 

моћан 29, (снажан) 890 

моћи 29, 2323 

моћност 29 

моча 1843г 

мочаран, мочвара 1993 

мочварице 2048 

мочило 1680а 

мочити 1883а 

мочуга 1633 

мошнице 2106а 

мошти 1059а 

М-П (раздваја се П. уп. 5 20) 

МР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

мрав, мравињак 2057 

мравињи јеж 2040 

мравињи лав 2056 

мравља киселина 1965а 

мравоједац 2038 

мражња, мражење 505 

мраз 2010 

мразити (се) 505 

мразовац 2023а 

Мрак 19028 

мрака 2071а 

мрамор 1776, 1949а 

мраса 2143а 

мрасав 2143а, (лице) 21106 

мрачан 1902в, (израз) 2085а 

мрачњак 12336 

мрва 2217, (хлеб) 1841а, (мало) 2171а 

мрвити 689, (хлеб) 1841а 

мргињ 1658а 

мргодан 833 

мргодити се 96 

мрдати (што) 636 

мрдати (се) 539 

мрежа 16335, (плести) 18276, 

2229, (рибарска) 1705а, 

1410, (паукова) 2062 

мрежаст 2208 

мрежњача 2087 

мрежокрилци 2056 

мрена (зоол.) 2053а, (око) 2153 

мрест, мрестити се 2053 

мрети 3 

мржња 855 

мржњење 1894а, тачка мржњења 1891а 

мрзак 855 

мрзети 855, мрзи га 254, 83га 

мрзнути се 1894а 

мрзовољан 833 

мрзост 855 

мрк 19106, и 

мрка раса 20808 

мркање 16956 

(геом.) 

(телегр.) 

Ш 



~ 

ЏЈ 

, 

мрква 2020љ 

мркнути (мрак) 1902в, (свест) 2155 

мрков 1697Д 

мрледина 2026е 

мрља 1875а 

мрмљати 103 

мрмот 2033 

мрнар 1713 

мрнарица 1465 

мрнџати 107 

мрс (мрсити) 1843, бели мрс 1693 

мрсак, мрсан 1843 

мрсити (замрсити) 

стоку) 2026е 

мрска (бора) 22246 

мртав За, (слаб) 21326, мртав ход 161 

мртваја 1994а 

мртвац За 

мртвачка глава 2059 

мртвачки за 

мртвачница 2004ђ 

мртвило (слабост) 21326, 

16486, (догађ.) 23426 

мртворођенче 21298 

мрцварити 513 

мрцина 2026ж 

мрчити 1875а 

мршав 2113Д, мршава земља 1657а 

мршталица 211 

мрштити се 96 

710, (јело) 1843, 

(послов,) 

М-С, М-Т, М-Ћ (раздвајају се П. уп. 

8 20) 
мува 2058 

мувати се 554, (коњ) 16972 

мудар, мудрац 907 

мудрица, мудровзати 9076, 952 

мудрост 907 

муж 17ба 

мужа 16922 

мужјак 2926: 

музара 16223 

музга 18822 

музеј 2698 

12 

музика 1085 

музиља 1692а 

музлица 16920, 17870 

музички инструменат 1090 

мука 21, (болестан) 2124а 

мука (брашно) 1839д 

мукавица 2166а 

мукао 1889ђ, исподмукла 69 

мукати 16941 

мукљив 1883а 

мукнути 1694Д 

мукташ 1522а 

мукте 1522 

мула 16996 

муљ 1976 

муљати 724 

мумаказе 1846а 

мумлати (говор) 103, (медвед) 2028Д 

мунаре 1056 

мундир 1449 

муника 2024 

муниција 1448 

мунути (ударити) 512, (отићи) 573 

муња (електр.) 1914д, (гром) 2012 

муњара 19256 

муњевит (брз) 1862 

мур 166, 1249 

мургаст 19103 

мурдар 1875а 

мусака 18436 

мускулозан 2112 

луслиман 1045 

мусти 1692а 

мустра 1495, — без вредности 1403а 

мутав (нем) 90, 9ба, (мунатиј) 192 

мутан (раствор) 1884, (време) 20076 

мутити (мешати; 712, (раствор) 1884, 

(полит.) 1238, (грам. 2365 

мутљаг 1884 

мутљивац 1238 

мућак 1702г 

мућкати 713 

мућурла 968 



муф 1818а 

муфтија 1053 

муха 2058 

мухамеданство 1045 

мухати се 16972 

муцав 102 

муцати 102 

мучаљив 99 

мучан (мука) 21, (тежак) 256 

мучати 99 

мученик 21 

мучити 513 

мучити се 21 

мучки 69 

мучно 256 

мучњак 18396 

мушема 18256 

мушица 2058, (нишан) 14416 

мушкарац 2073а 

мушки 2073а, (храбар) 843 

мушкобана 20738 

мушмула 2020е 

муштерија 1506 

муштикла 159 

муштрати 465а 

муштулук 365, 435 (му-шту-лук) 

М-Ф, М-Ц, М-4, М-Ц (раздвајају се 

П. уп. 8 20) 

Н 
на 2256 

набавити 283 

набавка 283, 1504 

набављати 283, 1504 

набадати 777 

набасати 596 

набацати, набацити 655, 2256а 

набедити 466, набеђен 9896 

набелајисати 21 

набелити се 128а 

набијати в. набити 

набирати (набор) 702а, (шити) 18298 

набити (сабити) 725, (натаћи) 767, (на- 

бости) 777 

набој (зид) 1774а, (нога) 2137а 

набокати се 136 

набор 22246, 702а, (шити) 1829в 

набости 777 

набрајати 2175 

набрати (брати) 678, (набор) 702а 

набрекнути 2218а 

набрецивати се 473 

набројити 2175 

набрусити 1597 

набубати 171 

набубати се 136 

набубрити 2218а 

набујати 2218а, (тесто) 1844а, 

19946 

набурити се 850 

набусит 439а 

набућити се, набушити се 2225 

навада 79 

навадити (вадити) 783 

навадити (се) в. навикнути (се) 

навађати 383 

навала (мноштво) 2176, 

2025а, — крви 2150 

навалити (наслонити) 765, (напасти) 

507, 1458, (наметати се) 396, (нуди- 

ти) 274, (врвети) 554 

навалити се 536 

навалице 873 

наваљивати в. навалити 

навезати 734 

навек 2271 

навести (водити) 609, 776, (наговори- 

ти) 387, 394, (поменути) 338, (плат- 

но) 1824 

навести (вез) 1827а 

навести се 568 

навестити 350, (веридба) 1168а 

навечерје 2304 

навештавати в. навестити 

(река) 

1149, (бот.) 

3 



навијаљка 18246 

навијати 719, в. навити, в. навијач 

навијач 856 

навика 79 

навикавати, навикнути 383 

навикавати се, навикнути се 79 

навикнути (грдити) 472 

навиљак 1670, 1677 

навирати 1842а 

навитак 1824 

навити 719, (сат) 1808, (ткати) 1824 

навићи в. навикнути 

навише 2253 

навлака (јастук) 17396, (оловка) 164, 

(очи) 2153 

навлачити в. навући 

навлаш 873 

навод 338 

наводити в. навести 

наводници 2367 

наводно 3З4ба 

наводњавати 1664 

навратити (наговорити) 387, 

19947 

навратити (се) 579 

навреме 23046 

наврети в. навирати, (сузе) 92, (над- 

рети) 396 

наврнути (завртањ) 778, 

1687а, (свратити) 579 

наврсти се 460 

наврт 1687а 

навртати в. наврнути 

навртка 16Па 

наврх 2256, наврх језика 90З3а 

навршивати, навршити 2272 

навући (вући) 649, (обући) 769, (наго- 

ворити) 387, (оштрити) 675, (обрве) 

128а, (пасивно) 2357а 

наг 1830г 

нагађати 934а 

нагазити 621, (наићи) 596 

нагао, нагла (брз) 1862, (човек) 47 

(воду) 

(калемити) 

14. 

нагаравити 19005, (преварити) 481 
нагваждати 111 

нагиб 2252а, (земљишта) 1999 

нагињати 856, 874 

нагињати се 530 

наглавак (чарапа) 1832в, 

1628 

наглавити 1832в 

нагласак 2364 

нагласити 337 

наглити 1862 

нагло 2275, 1862 

наглух 2120а, 2154 

нагнати (гонити) 498, (наморати) 495 

нагнојити 1663 

нагнути 630, (навалити) 554, 

ти) 603 

нагнути се 1865, (човек) 530 

нагњечина 2136 

нагњечити 724 

нагњио 1932 

наговарати 387 

наговестити 338 

наговорити 387 

нагодба 389, (суд.) 1296 

нагомилати 656, 2256а, 2176 

нагон 8738 

нагонити в. нагнати 

нагост, нагота 1830г 

награбити (се) 288 

награбусити 21 

награда 435, (школа) 1384, (плата) 

1485 

наградити в. награда 

награђача, награђуша 1824а 

награјисати 21 

нагрда 1080 

нагрдити 1080а 

нагризати (гристи) 677, (хем.) 1932 

нагрнути (згрнути) 273, (навалити) 

554, 1149 

нагрувати се 136 

нагрцати се 1149 

(цев) 1615, 

(бежа- 



нагунтати се, нагучити се 2225 

над 2255 

НАД- (не раздваја се П. уп. 5 22) 

нада 879, давати наду 431 

нада (челик) 1794Г 

надалеко 2266 

надарбеник 282, (прав.) 1282г 
надарити 387 

надати (почети) 2282, — вику 100 

надати се (нада) 879 

надати се у бекство 603 

надахнути (се) З0ба 

надахнуће (вера) 10308, (уметн.) 1122 

надбискуп 1051 

чнадбити 510, 1462 

надбубрежна жлезда 2105в 

надвикати 100 

надвисити 2203 

надвладати 510 

надвожњак 2003а 

надвојвода 1224 

надгласати 1231а 

надгледати 400 

надгробни 20045 

надев 1843 

надевати в. наденути 

надежда 879 

надекати се 136 

наденути (навући) 7696, (име) 979, (је- 

ло) 1843 

надесно 2263 

надживети 1 (над-жи-ве-ти П. уп. 8 

22) 

надзиравати 400 

надзор 400, заштитни надзор 1337а 

надзорник 400 

надиграти 176 

надимак 979 

надимати (се) 2218а 

надимати се (горд) 62 

надимити 1900д 

надир 19908 

надирати (наваљивати) 396, (напасти) 

507, (вој.) 1458 

надити 1794Г 

надјачати 510 (над-ја-ча-ти П. уп. 8 

22) 
надлагивати (се) 479 

надлактица 2108а 

надлежан, надлежност 1247, 1252а, 

(суд.) 1287, (лична) 1250 

надлештво 1252 

надмашити 994 

надметати се 5083, (лицит.) 1499 

надморска висина 1997 

надмоћан 29, 510, 994 

надмудрити 481а 

наднети се 530, 2255 

надница 1485 

надничар 1859а 

надо 1794г 

надобудан 431 

надовезати (везати) 734, (у говору) 

334 

надодати (додати) 2174, (надовезати) 

334 

"надодати се 129 

надојити 2130 

надокнадити 325а 

надолазити в. надоћи 

надоле 2257 

надомак 2267 

надометнути 2174 

надоћи 19946 

надохват 2289в 

надражај 2118 

надрети в. надирати 

надрикњига 927а 

надрилекар 2160 

надриучењак 927а 

надрљати 163 

надробити 689 

надувати (дувати) 812, (увеличати) 

Зз78а 

надувен (горд) 62 

15 



надун 2166а 

надурити се 859 

надути се (набујати) 2218а, (горд) 62, 

(надурити се) 850 

надушак 149 

нађубрити 1663 

наерити в. нахерити 

на жалост 834, 829 

нажањ 1668 

нажао учинити 515 

нажуљити 18146 

назад 2261, (пре) 2292, (одмаћи се) 

573 

назадак 15 

назадан 15, (полит.) 12336 

назадачке 2261 

назадњак 12336 

назадовати 15 

назвати (се) 979 

назвати Бога 444 

наздравити 156 

назеб 2139а 

назелено купити 1503 

назепсти 2139а 

назив 979 

називати в. назвати 

назидати 2256а 

назима 2139а 

назимац 1700а 

назиму 2302 

назирати 2121 

назлобити 515 

назначити 976, 966 

назови 9896, назовилекар 2160 

назор 956 

назорице 601 

назочан 217 

назрети 2121 

назувица 1832в 

назупчавање 1623, (тестера) 12599 

назути 769а 

наиван 72, 9436 

наизмак 2284 

16 

наизменична струја 1924 

наизменични углови 22106 

наизменце 23056 

наизуст 171, 90га 

наимати 1484а 

наиме 338 

наименовати 1261 

наино, не моћи — 28а 

наискап 149 

наићи 596, 572 

НАЈ- (не раздваја се П. уп. 8 22) 

најавити 609 

најам 1483, 1484а, (плата) 1485, (уго- 

вор) 1282и 

најамник 14846, (вој.) 1221 

најамнина 1282и 

најбољи 995 

највећма, највише 2178а 

најволети 854 

најгори 9956 

најдаље (простор) 2266, (време) 2397, 

наједанпут, наједаред 962 

наједати (хем. 1932 

наједити (се) 851 

наједно 2303 

наједном 962 

најежити се 2139а 

најезда 1459 

најесен 2302 

најести 1932 

најести се 135 

најзад 2284 

најјачи (П. уп. 5 76) 

најјуначнији (П. уп. 5 76) 

најмање 2171а 

најмити 3Зд5а, (најам) 1484а 

нај-о-да-ни-ји (П. уп. 5 22) 

нај-од-луч-ни-ји (П. уп. 5 22) 

најпосле 2284 

најпре 2282 

најпречи 31 

најурити (отерати) 498, (налити) 808 

накадити 1900д 



наказа 1080 

накајати се 834а 

накаламити, накалемити (воћ.) 1687а 

накан, накана 880 

наканити се 884 

накарада 1080 

накарадити 1080а 

накарадити се 129 

накастити 880 

накашљати се 2115г 

наквасити 1883а 

накивати 1610 

накинђурити се 1081а 

накињити се 513 

накисео 21236 

накисивати 2008а 

накит 1805а 

накитити 1081 

накитити се (опити се) 157 

накицошити се 128 

накјуче 2297 

наклада 1548 

наклапати 111 

наклонити се 530 

наклоност, наклоњен 856 

наклопити се 130 

накнада, накнадити 325а, накнада ште- 

те 1282л, (рат) 1453в 

накнадни 325а, (доцније) 2305 

накнадно 2305 

наковањ 1584, (уво) 2091 

накокотити се 62 

након 2299, 2305 

накоњче 1169 

накострешити се (коса) 2084а, (псих.) 

850 

накот 20267 

накотити (се) 2026г 

накрај 2244, накрај срца 46б1а 

накренути 630, (попити) 149 

накренути се 2199а 

накресан, накресати се 157 

накривити (се) 2199а 

накриво 2248а, (косо) 2252 

накркаче 608 

накрмити 273 

накрунити 1674 

наксутра 23016 

накупити 273 

накупити се (народ) 1149 

накуповати 1503 

налагати в. наложити, в. дужност 

налагати (лагати) 477 

налаз 937 

налазак, налазач 270, 933 

налазити (наћи) 270, (пронаћи) 933, 

(сматрати) 952а 

налазити се 518, 1990е, 2240, (постоја- 

ти) 2317, (састајати се) Ада 

налактити се 536 

налбантин 1795 

налевак (гојаз.) 2113г 

налевати 803 

налево 2263а 

налеђашке 531 

налепити 741 

налет 507, (вој.) 1458 

налетети 1877, (напасти) 507 

палетица 500, 507 

налетљив 865 

налето 2302 

налећи 2256 

налећи (кокош) 1702дД 

налив-перо 164 

наливати 803 

налик 990 

налити 803 

налишкати се 128 

наличје 2243а 

наличити 990 

калог 398 

налога 1149 

налогодавац 1523а 

наложити (налог) 398, (ватру) 19908, 

(поставити) 1830а 

наложница 1166г 
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налоња 1059 

наљољати се, наљоскати се 157 

наљутити (се) 848 

намагарчити 481 

намазати 779 

намакнути 767 

намалати 1105 

намама, намамити 394 

намасатити 675 

намаћи 767 

намена, наменити 882 

нгмениште 14д0а 

намера, намгравати 880 

намеран, намерихти 880 

намерити се 1158 

намесник (полит.) 1218в, (свешт.) 1051а 

наместити (метнути) 644, (распореди- 

ти) 99ба, (намештај) 1738, (служба) 

1484а 

наместити се (став) 521, (обући се) 124 

намет 1271а 

наметак 1497а 

"наметати 397 

наметати се 396, (мисао) 952г 

наметљив 865 

наметник (паразит) 2146 

наметнути 397 

наметнути се 396 

намецати 724 

намештај 1738 

намештати в. наместити 

намештен (усиљен) 37 

намештеник, намештење 14846 

намигивати, намигнути 373 

намигуша 434а 

намира 1564 

намирисати (осетити) 2122, (дати ми- 

рис) 2122а 

намирити (хранити) 142, 2026е, (пла- 

тити) 1562 

намирити се 1296 

намирнице 140 

намисао, намислити 880 

18 

намицати (натаћи) 767, (натезати) 1474 

намножити се 2176 

намодити се 128 

намолити 453 

намоловати 1105 

наморати 405 

намотати 758, (разбој) 1824а 

намочити 1883а 

намрачити се (светл.) 1902в, (лице) 

2085а 

намргодити се 96 

намрзнути 855 

намрштен, намрштити се 96 

намћор 849 

намучити 513 

намучити се 21 

нана (бот.) 2021д 

нанду 2050 

ванети (донети) (52, (причинити) 2354 

наниже 2257 

нанизати 998 

нанишанити 1443 

наново 2288 

канос 1976 

наносити в. нанети 

ванула 1814 

вањушити 2026: (лознати) 924 

наоблачити се 29076 

наобразба 1367 

насбручати 17377 

иаодмет 31 

наоколо 2264 

наопак (опак) 1000, (појам) 919в 

наопако (правац) 2248, (погрешно) 

8816, (неповољно) 4256 

наопослен 425а 

наоружање 1439а 

наочари 1810а 

наочарка 2051 

наочиглед 2121 

наочит 1078 

наочњаци 16986 

наоштрити 675 



наоштрити се 848 

напад 507, (рат) 1458, (болест) 2133а 

нападати в. напасти 

нападач 507, (рат) 

нападача 1204а 

нападна тачка (физ.) 1853 

напајати (електр.) 1915 

напајати се З0дба 

напаковати 466 

напакостити 515 

напамет 171, 90га 

напарити 1890а 

напасати 1691а 

напасник 507 

напаст 21, 460 

напаствовати 507 

напасти 507, (кривити) 466, (рат) 1458, 

(грдити) 472, (атм. талог) 2008 

напасти (паша) 1691а 

напатити (намучити) 513, (гајити) 

2026е 

напатити се 21 

напев 1102 

напер 18396, 1994г 

нхперити 1143 

напет 62 

напети се (напор) 255, (расти) 2218а, 

(надути се) 62 

напијати в. напити 

напињати в. напети 

напипати 721 

напис 1121, 1249 

написати 169, (књиж.) 1121 

написмено 160 

напит 157 

напитак 1534а 

напитати 142 

напити (наздравити) 156 

напити се 157 

наплава 1976 

наплата 1563, двогуба наплата 1344 

наплатак 1790а 

наплатити 1563 

1458, дефиниција 

наплатити се (освета) 487 

наплести 709, 1827 

наплет, наплетати 709 

наподногу 2257 

напојити 149, (марву) 2026е 

напојница 435 

напокон 2284 

напола 21806 

наполица 1652га 

напоље 2247, ићи напоље 21176 

напољу 2247 

напомена, напоменути, 

338, 334, (књига) 1123 

напон (напор) 255, (физ.) 18956, (е- 

лектр.) 19146, (порођ.) 2129а 

напонско стање силе 1864 

напор 255 

напоран 256 

напоредо 99ба, 22676 

напосе 2333а 

напослетку 2284 р 

направа 1580 

направити 309 

направити се 69 

напразно 261 

напрасан 962, напрасно обољење 2133а 

напрасит в. напрасан, (пргав) 849 

напрасно 3, 962 

напрашити 2217В 

напрегнути (се) 255 

напред 2260 

напредак 10 

напредан 10, (полит.) 1233а 

напредовати 10, (здрав.) 2113а, 6, (ићи 

напред) 575, (рат) 1459 

напрезати в. напрегнути 

напремасе 2260а 

напретек 21716 

напречац 962, (смрт) 3 

на прилику, на пример 970 

напролеће 2302 

напросто 257 

напротив 987 

напомињати 

19 



напрстак 1829а (напрска П. уп. 8 83) 

напртити 772 

напујдати 20288 

напукнути 1874Г 

напунити 813, (пушка) 

2272 

напупити 2017 

напустити (кога) 491, (посао) 247, (сти- 

ћи) 573, (размазити) 418, (пса) 20288, 

(дужност) 1264а 

напутити 380, 2002а 

напући 1874Г 

напућити се 8250 

напучен, напучити 520 

напуштати в. напустити 

нар 2020е 

нарав (псих. 73, (природа) 2324 

нараван (псих.) 36, (природа) 2324 

наравнати се 1296 

наравно 342 

наравоученије 1131 

нарамак 652, 22166 

нарамници 1831е 

наргнча, наранџа 2020ж 

наранџаст 1910е 

нарасти 2218а, (орган.) 21136, (тесто) 

1841, 1844а 

нарашта! 1165 

нарвал 2030 

наредба, наредити 398, (суд) 12746 

наредни 2305, 23055 

наредник 1429 

наређати 996, 2269 

наређење, наређивати 398 

нарезати 666 

наремежити се 850 

наречје 235ба 

нарикача 91 

нарицати 91 

наркоза, наркотика 2163 

нарогушити се 850 

народ 1151, 154а, 

људи) 1149 

1442, (време) 

11906, (мноштво 

120 

народити се 2127 

пародни в. народ 

народност 11906 

народњак 1233 
народски Ш54а (П. уп. 5 78) 

нарочит 2332, 2333а 

нарочито в. нарочит, (веома) 2178а 

наругати се 458 

наружити (ружан) 

472 

наруквица 1805а 

наруковати 1425а 

наруч 295, уговор о наручу 12825 

наручај 22166 

наручан 2267 

наручити 1508 

наручје 608, 2108, в. наручај 

наруџбина 1508 

нарушити 235, нарушити мир 1454а 

нарцис 20236 

насад 1702Д 

насадити (секиру) 1600, (косу) 1669а, 

бокито) 1671а, (квочку) 1702Д, (пре- 

варити) 481 

насађен в. насадити, накриво насађен 

833 

насамарити 481 

насамо 1145, 2333а 

насапунити 1847, (насамарити) 481 

насатице 1796а 

наседање, наседати 14 

насекирати (се) 851 

населити 520 

населити се 520, 595а 

насеље в. населити се, (место) 2004 

насељен (лице) 520, (место) 2005в 

насељеник 595а 

насеобина 585а 

насести (неуспех) 14, 

17135 

насигурно 26 

насилан 408 

насилник 65, 408 

1080а, (изгрдити) 

(насукати се) 
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насилу 405 

насиље 408 

насип 780, 20026 

__ наситити (се) 136 

_ наскоро 2300 

_ наслагати 2256а 
наслагати се 136 

наслада, наслађивати се 830 

наслањати 765 

наслањати се 536, 1865 

наследити 1283 

наследни, наследник 1283, наследна 

болест 2140 

наследство, наслеђе 1283 

насликати 1105 

наслов 1123, (адреса) 14006, 1294а 

наслон 765, 536, (столипа) 1745, (шупа) 

1721 

наслонити 765 

наслонити се 536 

наслоњача 1745 

наслутити 947 

насмејати (се) 87 

насмехнути се, насмешити се 87 

насочити (потказати) 468 

наспети 875 

наспрам 2260а 

насред 2242 

насрнути 507 

насртај, насртати 507 

насртач, насртљив 2507 

настава 1370, (основна) 1388, (средња) 

1390, (виша) 1392 

наставак 2174, (грамат.) 2379а, 2387 

наставити, настављати 2174, 2201, (про- 

дужити) 22876, (кување) 18422 

наставни програм 1371 

наставник 1396 

настајати в. настати, (простор) 2245а 

настајати в. настојати 

настанити се 520 

настати (почети) 2282, (постати) 2318, 

(заузети се) 241 

настојавати, настојати 241 

настојник 400, (куће) 18576 

настрадати 22 

настран 39 

настројен 874 

настругати 692а 

наступ 23476, (медиц.) 2133а 

наступати, наступити 2318, (рат) 1459 

наступна грозница 21436 

насуво (платити) 15628 

насукати се 1713ђ | 

насумце 885а 

насупрот 987 

насусрет 596 

насути 780, (улити) 803 

насухо в. насуво 

насушни 31 

натакнути в. натаћи 

натапати 1883а, (пољопр.) 1664 

натаћи 767, (набости) 777 

наташте 134 

натега 1764а 

натегнути (пити) 149 

натезање 20 

натезати 20, 1474 

натезати се 255 

натенане 266а 

натентати 387 

натерати 498, (наморати) 405 

натечај 2503 

натикача 1831ж 

натицати в. натаћи 

натицати се 503 

наткрилити 994 

наткучити се 2255 

натмурен, натмурити се (намрштити 

се) 96, (небо) 20076 

натоварити 772, 256, (исмејгти) 458 

натопити 1883а, (пољопр.) 1664 

натоциљати 394 

наточити 808 

натпевати се 1102 

натпис 160 



натприродан 2324а 

натра 1824а 

натраг 2261 

натрапати 596 

натрашке 2261, (наопако) 8816 

натресати се 478 

натријум 19486 

натрљати 722, — нос 472 

натрпати 2256 

натрти 692 

натрћити се 530а 

натрунити (труње) 2217в, 

515 

натруо 1932 

натстрешница 1717Г 

натурализам 1129 

натурати, натурити 397 

натуткгти 2028в 

натући 767, 1835а 

натуцати 25598 

натучен 922 

натуштити се 20070 

натхипотека 1281Г 

натчовечан 2072а 

натчулан 2324а 

наћве, наћвенице 1840 (на-ћве П. уп. 

5 18) 
наћефлејисан 157 

наћи 270, (затећи) 602, (пронаћи) 933, 

(утврдити) 937 

наћи се 518, 2240, (састати се) 1149а 

наћулити уши 2091 

наудити 515 

наузнак 566 

наука 927 

каумити 880 

науснице 20896 

научити (што) 171, (кога) 380, (нави- 

ћи) 383 

научити се 79 

научњак 927 

нафора 1069а 

нафракати се 128а 
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(шкодити) 

нафта 1964 

вафталин 1969 

нахвалице, нахваличан 873 

нахватати се 1875 

нахерити се 2252, 2199а 

нахија 2005 

нахлада 2139а 

наход, нахоче 270 

находити 933, 270 

находити се 512, 2240 

нахоче 270 

нахранити 142 

нгшинкротити се 19812 

нацифрати 108]1а 

нацрт 1106, (писан) 1122а 

нацртати 1106 

нацртна геометрија 21976 

начелни 956 

начелник 1260, 12416 

начело 956, 2335 

начети Зб1а 

начетити се 1149 

начин 2344 

начинити 309 

начисто 916 

начитан 169 

начичкати 657 

начудити се 921 

начуљити уши 2091 

начути 924 

наџагбаба 849 

наџак 849 

наш Рз72г 

нашглити се 417 

нашити 18298 

нашкодити 515 

нашкрабати 163 

нашљемати се 157 

наштампати 1848 

наште српа 134 

нашто 881 

Н-Б (раздваја се П. уп. 5 20) 



Н-г, Н-Д, Н-Ђ (раздвајају се П. уп. 

5 20) 
не 2320 

не бити 2320 

небески (религ. 1040, небеско тело 

1989 

неблагодаран 1018а 

небо (религ.) 1040, (астрон.) 1988, (кре- 

вет) 1739, дизати у небеса 433 

небојша 843 

неборац 14538 

небран, наћи се у небргном грожђу 19 

небрат 11756 

небрижљив 241а 

небројан, небројен 2176, небројено пу- 

та 2290 

небух в. изнебуха 

небуча 1184а 

нева 11676 

неважан 379 

неважећи 398а, (закон) 1274г 

неваљалац, неваљао 1000 (неваљалца, 

неваљалци, неваљалство П. уп. 5 39) 

неваспитан 1368а 

невен 2021к 

невера 495 

неверан 495, 857а, (неповерљив) 943а 

неверица 942а 

неверник 495, (религ.) 1022 

невероватан 942а 

неверство в. неверан, (браколом.) 1360 

невесео 833 

невеста 11676 
невешт 913а, чинити се невешт 9226 

невидљив 895а 

невиђен 923в 

невин 1005а, (чедан) 1001 

невинашце 2075 

невоља 19, 21 

невољан (невоља) 21, (туга) 834, (не- 

хотичан) 8736 

невољник 21 

невољно 8736 

невралгија, неврастенија 2155 

невреме (незгодно вр. 19, (непого- 

да) 2007 

нега 420, (медиц.) 2162 

негатив 1852 

негативан 987, 2320 

-- број 2179 

негација 2320 

негве 1334 

негда 2271 

негдашњи 2293 

негде 2241 

негирати 341 

него, неголи, него што 2377а, 6 

неговати 420, (медиц.) 2162, (зоол. 

202бе, (бот.) 2014а, (бавити се) 114, 

(уметност) 1084 

негодовати 829 

негус 1224а 

недавно 2293а 

недалеко 2267 

недаћа 21 

недело 1316а 

недеља (дан) 2312, (седмица) 2279 

недирнут 2327 

недовољан 2173а 

недовршен 2285а 

недоглед в. унедоглед 2266 

недогледан 2266 

недођин 574а 

недозвољен 1004, (закон.) 1274 

недозрео 2074 

недокучан, недокучљив 285, 924а 

недолазак 572а 

недоношче 2129в 

недопуштен 1004 

недорастао 2074, (неспособан) 30 

недорухо 1839дг 

недосежан 285 

недоследан 226, 889 

недоспелост (закон.) 1297а 

недостајати 2173а 
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недостатак 2173а, (мана) 95да, телесни 

недостатак 21327 

недостати 21734 

недостижан 924а 

недостојан 1009 

недотупаван 912 

недоумица 887 

недра 2628 

недраг 855а 

недружеван 11596 

недруг 21 

недужан 1005а 

недуховит 91в 

нежан 440 

нежења Ш6бба 

независан 2341, (чогек) 27, #полит.) 

1212 

незадовољан 829 

незадовољних 829, (полнт.) 1238 

незадовољство 829, (закон) 1311 

незазоран 1003 

незајажљив 2173а (не-за-јасчљив П. 

уп. 58 17, 18) 

незаконит 1274 

незапамћен (редак) 2337а 

незастарив 1318 

незахвалан 1018а 

незаштићен 426а 

незбринут 424а 

незван 3636, 4428 

незгода 19 

незгодан 19, 425а 

незграпан 76, 542, (неумешан) 913а 

нездрав 2133 

незлобив 8558 

незнабожац 1922 

незналица 172, д22а 

незнан 923в 

незнање 922а 

незнатан 379 

незрео (човек) 2974 

неизбежан 2343 

неизвежбан 244 
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неизвестан, неизвесност 

2322а 

неизвештачен 36 

неизводљив 237 

неизвршење 237 

неизгладив 904а 

неиздржив, неиздржљив 825а 

неизлечив 2159 

неизмеран 2218, 2178а 

кеизоставан 31 

неимар 1716 

неисказан 2178а 

неискварен 323 

неискрен 69 

неискусан 9256 

неиспаван 2125г 

неиспитан 931а 

неисправан 1004, (непрописан) 967а 

неистинит У8да 

неисцрпан 2171, (богат) 1473а 

нејак 8906 

нејасан 91ба 

нејач 2075 

неједнак 992 

неједначина 2195 

нека 23776, (одобравање) 412 

некад(а) 2271, 2293 

некакав 2332, 23725 

некако 2344 

некамо 2249 

неко 23725 

неколики 23725 

неколико 2177 

неколицина 2177 

некористан 425а 

некретница 1989 

некрст 1022 

некуд(а) 2241, 2249 

некултуран 82 

нелагодан 824 

нелагодност 824, (медиц.) 2139а 

нелојална конкуренција 1512, (закон.) 

1346 

неизвесна, 



"" > 
| У "и КУ 

нељубазан 439да 

нељубгк 1080 

нељуди 1000 

нем 99 

неман 1024 

немање 1474 

немар 61 

немаран 61, (безбрижан) 844а 

немарљив 254 

немарност в. немаран 

немати (не постојати) 2320, (амовина) 

1474 

Немци 2080а 

немаштина 1474 

немешање 216 

немилице (немилосрдно) 8532, (троши- 

ти) 1480 

немилосрдан 853а 

немилост 8566 

немилостив 853а 

неминован 2343 

немио 855а 

немир 50, (полит.) 1238 

немиран 50, (несташан) 52, (узбуђен) 

845 

немирко 52 

немогућ, немогућан 2323а 

немогућност 30, 2323а 

немој 402, 391, 2320 

неморал 1000 

немост 99 

немоћ 80, 8906 
немушти језик 1130 

ненавидети 8556 

ненадан 962 

ненадлежан 1252а 

ненадлежност (суд.) 12972 

ненадмашан 994 

ненаклоњен 8566 

ненакнадљив 3256 

ненападљивост пресуде 1311 

ненасит 131, 2173а 

неначет 2327, (вода) 15340 

ненормалан 2336 

необавезан 1008а 

необавештен, необавештеност 922а 

необичан 2290а 

необично 2178а 

необјашњив 917а 

необрађена земља 16536 

необразован 1367а 

необријан 120 

необуздан 47 

необучен (одело) 1830г 

необучен (неук) 244, 1370а 

неоген 1984а 

неограничен (време) 2273, (влада) 1214 

неодвисан в. независан 

неодложан 31 

неодлучан 887 

неодољив (потреба) 31, (противити се) 

225а, (силан) 890 

неодређен 966а, неодређени 

23866 

неожењен 1166а 

неозбиљан 43 

неокаљан 1003 

неокрњен 2327 

неолитско доба 19845 

неописан 2178а 

неопозив З98а 

неоправдан 2352а 

неопран 1833а, (прљав) 18752 

неопрезан 46 

неопростив 411а 

неопходан 31 

неорганска хемија 1931 

неосетан 379 

неосетљив 222а 

неоскврњен 1003 

неоснован 2352а 

неоспоран 341а, 945а 

неосуђиван 13316 

неотесан 76, 4412 

неотровница 20516 

неоцењив 2178а 

начин 
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неочекиван 962 

непажљив 900, (неуслужан) 4376 

непаран 21806 

непечен 1841 

неписмен 161 

непитак 152 

неплодан (пољопр.) 1657а 

непобедан 14626 

непобитан 95ба 

непобојност пресуде 131 

неповерење, неповерљив 943а 

неповољан 19, 4256 

неповрат, неповратан 574а 

неповредљивост, неповредност 

пломат.) 1207д, (парлам.) 12296 

неповредност стана 1211 

неповређен 323, 2327 

непогода 2007 

непогодан 19, 374а 

непогрешан, нгпогрешив 263 

неподељен 224 

неподмитљив 1010 

неподношљив 825а 

неподобан 874а 

неподозрив 9436 

непозван 1008а 

непознат 923в 

непозната (мат.) 2194 

непојаман, непојмљив 91ба 

непокварен 999 

непоколебљив 951а, 88ба 

непокоран 225 

непокретан – 635а, 

147га 

непокретљив 1861а 

непокретност 1472а 

непокривен (банкар.) 1560а 

непомирљив 501а 

непомичан 1861а 

непомућен 2178а 

непоњатан 916ба 

непопустљив 225, 888 

непорочан 999, (суд.) 13316 

(ли- 

1861а, (имоБина) 
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непослушан 225 

непосредан 2340ж, непосредно бирање 

12316 

непостижан 261 

непостојан 2347, (превртљив) 889, (гра- 

мат.) 2365, (равнотежа) 1865 

непотребан 32 

непоуздан 9446 

непочишћен (коњ) 1697а 

непоштедно 853а 

непоштен 1004 

неправ разломак 2185 

неправда, неправедан 1011 

неправи 989а 

неправилан 967а, 2336, (грамат.) 2360 

неправичан 1011 

неправо 1011 

непрактичан 913а 

непрегледан 21216, (недогледан) 2266 

непредвиђен 962 

непрекидан 2286а 

непрелазан глагол 2374 

непрерађен 1577 

непрестано 2286а 

непресушан 19946, (неисцрпан) 2171 

непријатан 19, 824 

непријатељ 505а 

неприкладан 1083а 

неприкосновен 1214 

неприлика 21, (неприкладан) 10832 

неприличан 1083а 

неприметан 895а, 21786 

неприправан 239 

неприпустив (суд.) 1300 

неприродан (извештачен) 37 

непристојан 441а, 1002 

непристрастан, непристрасност 1010 

неприступан (место) 2002в, 578а 

неприступачан (место) 578а, (човек) 536 

непробојан 1874Г 

непровидан 1903 

непроменљив 2347а 

непромишљен 46 



Др У“: 

непромочив 1883а 

непросвећен 1366а 

непроходан 2002в 

непце, непца 2095а 

непчана кост 2095а 

нераван 2224, (земљиште) 1999, (нејед- 

нак) 992, неравна борба 510 

неравнина 1999, 2224 

нерад 252 

нерадник 254 

нерадо 832а 

неразборит 909 

неразговетан (неразумљив) 91ба, (ру- 

копис) 1636 

нераздвојан 304 

неразмишљен 46 

неразумевање, неразумљив 916ба 

неранџа 2020ж 

нерасположен 833 

нерасудан 909 

нерв 20836 

нерватура листа 2017 

нервоза 845, (медиц.) 2155 

нереалан 2320 

неред 997 

нередован 967а, 2336 

нередовно 2289в 

нерешен 221 

нерешљив (колебати се) 221, 887, (ре- 

шење) 934 

неродан 1657а 

нероткиња 2129д 

несавестан, — несавесна, 

1007а 

несавитљив 696, (човек) 225 

несавладљив 260а 

несавршен 959 

несагласан 390, 986 

несаница 21256 

несвест, несвестица 2155 

несвестан, несвесна, несвесност 892а 

несвојевласт 1278 

несебичан 1014а 

несавесност 

несестрински 11766 

несигуран (непоуздан) 9446, (неизве- 

стан) 2322а, 2343а, (опасан) 2ба 

несит (ненасит) 131 

несит (зоол.) 2049 

нескладан 1083а 

неслан 21238, (недуховит) 9118 

неслога 505 

несмислен 908а 

несмишљен 222 

несмотрен 46 

несносан 825а 

несолидна конкуренција 1512 

неспавање 21256 

неспокојан 845 

неспоразум 390, 9166 

неспоран (суд.) 1285 

неспособан 30, 913а 

неспреман 239 

неспретан 76 

несравњено 2178а 

несравњив 981а 

несразмеран 983а, 2338а 

несретан в. несрећан 

несрећа 21, 837, на несрећу 829 

несрећан 21, 837 

несрећко 52 

нестајати 2321 

несталан 2347, (превртљив) 889 

несталост 12772 

нестанак 2321 

нестати 2321, (изгубити се) 2716 

несташан 52 

несташица 2320, 1474 

нестваран 2320 

нестрпљив 847а 

несугласица 390 

несуђени 1025 

несумњив 945а 

несхватање 9166 

несхватљив 91ба 

нетакнут 2327, (нов) 300 

нетактичан 78 
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нетачан 988а, (човек) 59 

нетелесан 2325 

нето (тежина) 1866а 

нетрпељив 1003а 

нећак, нећака Ш84а 

нећкати се 225 

неубројив 909 

неувиђаван 948 

неугашљив 155 

неугодан 19 

неудата ШПбба 

неудобан 19 

неуздржан 55 

неук 172, 922а 

неукротљив 40да 
неукусан 2123, (естет.) 1080, (недухо- 

вит) 9118 

неуљудан 441а 

неумерен 255, (у јелу) 131 

неуместан, неумесна 78 

неумешан 913а 

неумитан 853а 

неумољив 853а 

неуморан 253 

неумрли З3в 

неупоредљив 981а 

неупотребљен 300 

неупотребљив 297 

неупутан 78 

неупућен 922а 

неуравнотежен 47 

неурастенија 2155 

неурачунљив 909 

неуредан 2269, (човек) 57 

неусиљен 36 

неуслужан 437а 

неуспех 14 

неуставан 1226а 

неустрашив, неустрашљив 843 

неутешан 834 

неутољив (јело) 131 

неутралан 216, (рат) 1453в 

неутралисање (електр.) 1914а 
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неутрум 2381 

неучтив 441а 

неушкопљен 1697а 

нехај, нехајан 844а 

нехат 61, (закон.) 1316а 

нехатан 61, 241а, (безбрижан) 844а 

нехотице, нехотичан 8736 

нецветнице 2025 

нечастиви 1033 

нечији 23725 

нечист, нечистоћа 1875а 

нечитак, нечитљив 1636 

нечовек, нечовечан 1000 

нечувен 923в 

нечујан 18895 

нештедице 1480 

нешто 23725 

Нож, Н-3 (раздвајају се П. уп. 5 20) 

ни 2320 

ниво 2204, (течност) 18786 

нигда 2271 (ниг-да П. уп. 5 20) 

нигде 22416, 2320 (ниг-де П. уп. 5 20) 

ниже 2259, 2203а 

низ (ред) 998 

низ (наниже) 2257а 

низак (висина) 2203а, (геогр.) 1998, (мо- 

рал) 1000, 1012а, (број) 2177, (цена). 

1520, (порекло) 11556 

низати 998 

низбрдица, низбрдо 1999 

низводни 1994 

низија, низина 1998 

нијанса 992а 

није, ниједан 2320 

никад(а) 2271, 2320 

никакав 2320, 2332, (лош) 959 

никако 2320 

никал 1960 

никлер 18046 

никнути 20196 

нико 2320 

николико 21720, 2320 

ником (ничице) 530 



Њ 

никотин 1973 

никотинизам 2145 

никсица 2023а 

никуд(а) 22416, 2249 

нимало 21726, 2320 

нинати 2125 

ниподаштавати 957а 

нипошто 2320 

нирвана 2320 

ниска 1805а 

нискост 1000, 1012а 

нисходна линија 1164 

нити (разбој) 1824а 

нити (ни) 2320 

нитков 1000 

нитна 1610 

нитрат 1939 

нићи 20196, (зуб) 2094 

нихати 638 

ницати в. нићи 

ничији 23727 

ничице, ничке 530 

нишадор 1939 

нишан 210, 1443, (пушка) 14416 

нишанити 210, 1443, (приговор) 368 

ништа 2320 

ништав, ништавило 379, 2320 

ништавост поступка (суд.) 131г 

ништарија 379 

ништити 310 

ништица 21806 

Н-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

но 2377а 

нов 300, 22946 

новајлија 22946 

новац 1551, (метални) 1552 

новачити 22946 

новела 1127 

новембар 2311 

новина 22946 

новинар, новине 1140 

новорођен 2075 и“ 

новост 22946, (вест) 1141 у 

новотарија 22946 

новцат 300 

новчани 1551, -- завод 1559, новчано 

писмо 1404а 

новчаник 1647а 

новчаница 1553 

новчарство 1551 

новчић 1552 

нога 2109 

ногавица 18318, 18328 

ногари 1739 

ногомет 204 

ногоступ 2002 

нож 1796а 

ножар 1796 

ножић за бријање 1853 

ножице 1598 

ножвице 17966 

ноздрва 2090 

ној 2050 

нокат 21088, (пушка) 14416 

ноктојеђа 2158 

номиналан 979 

номинатив 2383а 

нонијус 2200в 

Норвежани 2080а 

норма 2335, правна норма 1276 

нормалан 967, 2335, (геом.) 2210а 

нос 2090, (чекић) 1583, (клин) 1610а, 

вући кога за нос 481 

носати 652 

носац 17506 

носач 1859 

носећа 2129 

носила 652 

носилац 652, — листе 1231а 

носити 608, 652, (одело) 18306, (јаја) 

1702г 

носити се (борба) 504, (одело) 18306, 

иосити се мишљу 880а 

носоња 2090 

носорог 20376 

носорожац 2054а > 
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нострифициратн 1383 

нота (рачун) 1566, (муз.) 1085а, дипло- 

матска нота 1203 

нотар 1289 

нотарош 1269 

нотирати (берза) [523 

ноћ 2313а, (мрак) 19028 

ноћас 2300а, 2313а 

чоћити, ноћиште 518 

ноћни 23134, сточић 17428, — СУД 

1753 

ноћник (месечар) 2156, 

(ноћ. суд) 1753 

ноћу 2313а 

ношња 1830 

Н-п, 8-С, Н-Т, Н-Ћ (раздвајају се 1. 

уп. 3 20) 

ну 28776 

нудиља 2164 

нуднти 274, (трг.) 1500 

нужан 31 

нужда 21, вршити нужду 21176 

нужна одбрана 1364 

нужнвик 17306 

нузгредан 379 

нујан 834 

нукатин 387 

нула 21806 

нулти 21806, нулта тачка 18913 

нумерисати 2180а 

нумерус (мат.) 2189 

нунције 12077 

нурија 1951а 

нутарњи 2246 

нуткати 274 

Н-фФ, Н-Х, ВЦ, Н-4, ну, 61 (раз- 

двајају се П. уп. 5 20) 

њакати 1699а 

Њ-Б, Ње-Гг, њЊ-д, Њ-Ђ (раздвајају се 

П. уп. 8 29) 

(лолау 1902, 
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његов, њезин, њен 2372: 

његовски 2344 

Њ-е, Њ-3 (раздвајају се П. уп. 5 20) 

њива 1656 

њивити 20262 

њин 23727 

њисак 16975 

њихалица 2958 

њихати 638 

њихати се 1873а 

њихов 23727 

њиштати 16975 

ЊеКк, Њ-1, БЉ-С, Њ-Т (раздвајају се 

П. уг. 5 20) 

њух 2122, (њушкало) 931 

њушити 2026Д 

њушка 20266 

њушкало, њушкати 931 

ЊеХ, ЊУЦ, Њ-9, Њ-Џџ, ЊеШ (разава- 

јају се П. уп. 5 20) 

О 

оаза 29012 

ОБ- (не раздваја се П. уп. 5 22) 

оба 21800 

обавеза 496, 1008, (војна) 1424 

обавезан, обавезати се 406, 1908 

обавестити 3625 

обавестити се 9246 

обавештајни 365 

обавештач 365 

обавештен 922 

обавештење 365 

обавити (омотати) 761 

обавити (посао) 236 

обављатн 236, 239 

обадл 2058 

обадати се 1694Д 

обадва, обадвоје, обадвојица 21800 

обазиратн се, обазрети се, (окремуте 

се) 543, (обзир) 965 

а 



обазрив 45 

обал, обла в. обао 

обала 1992, 1994, (ограда) 172да 

обалити 605, 630 

обалски радник 1859 

обамирати, обамрети 2135 

обангавети 21095 

обао 2207, 2232 

обарати 605, 630 

обарача 14416 

обарити 1842а 

обасипатн в. обасути 

обасјати 1902а 

обасути 396, (питањима) 358, (хвалом) 

433 

обашка 2333а 

обвезан, обвезатн се в. обавезан (06- 

ве-за-ти П. уп. 5 22) 

обвезник (вој.) 1424 

обвезница 15790 

обвијати, обвити 761 

обгрлити 614 

обдан, обданица 2313 

обданиште 1388в 

обдарен 9114 

обдарити 278 

обделавати, одлелати 1653 

обдукција 2153 

обед 143 

обеда 1357 

обедити 466 

обедовати 143 

обезбеда 26 

обезбедити 26, 428 (о-без-бе-ди-ти П. 

уп. 8 22) 

обезбеђење 26, (гаранција) 1489 

обезглавити (полит.) 1210 

обезматичити се 1703а 

обезнанити се 2155 

обезобразити се 865 

обезоружати З91а 

обезубети 2094 

обезумити 393 

обележач 1288а 

обележити 976 

обележје 976, 2332 

обелети, обелити 1910а 

обелоданити 1146 

обер 1702а 

оберучке 2108, (примити) 443 

обесветити 10314 

обеселити се 832 

обесити 632, (кога) 517, (суд) 13364 

обеспти се 5344 

обескличитн 2187 

обескрепити 1312 

обесмртити Зв 

обеснажити (закон) 

1312 

обеспокојавати 845 

обест, обестан, обесна 65, У39ба 

обесхрабрити 386 

обетован 372 

обећаватн, обећање, 

да) 879 

обеушити 18294 

обешењак В8да 

обештетити 3З25а, 1282л 

обештећење 3З25а 

обешчастити 514, 1002 

обзинутин 20935 

обзир 9625, 2353, имати обзира 435 

обзирати се (окретати се) 543, (обзир) 

965 

обзнана, обзнанитин 339 

обзор 19908 

обигравати 434 

обијати (ломити) 682, (разбијати) 693, 

(отворити) 705а, — туђе прагове 453 

обијач 1352, (чекић) 1583 

обикнути се 772 

обилазан 22644 

обилазити 581, (свраћати) 579 

обилан, обилат 2171, (богат) 1473а 

обилато, обилно 2178а 

обиловати, обиље 1473а 

12747, (пресулу) 

обећати 372, (на-– 
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обим 2239, (мат.) 2211, (круг) 2215 

обиман 2218 

обирак 885 

обиснути (се) 535, 614 

обистинити се 989 

обитавати, обитавалиште 520 

обитељ 1163 

обити в. обијати 

обићи 581, (свратити) 579, (прескочи- 

ти) 247 

обићи се (обикнути се) 79 

обичавати 79 

обича!; 1191, (навика) 79 

обичан 2337 

обично 22896 

објава 338, 

објавити 339 

објаснити 917 

објашњење 917 

– рата 1203а 

објекат 23576, (права) 1276, (грам.) 

'2388а | 
објектив 18106 

облагати (обложити) 764 

облагати се (опклада) 196 

облагати, облагивати 477 

облагородити 1012 

облак, облачак, облачић 20076 

обланда 2165 

облапоран 131 

област (геогр. 19905, 2005, (полит.) 

1208, 12416 

облачан 20076 

облачиља 1113 

облачионица 116ба 

'облачиги 769 
облачити се 124 

облежати б15а 

облепити 741 

облетати 1886а, (око кога) 434 

облигација 1570 

облигационо право 1282 

оближњи 2267 

болизивати се 877а 

~ 
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облик 2331, (геом.) 2206, наука о обли- 

цима (грам. 2379 

облнкач 1583, 1610 

облина 2207 

облити (крв) 214а, (зној) 2117в 

облица (дрво) 1589, (геом.) 2232 

обличити 2206 

обличје (лице) 2085 

обло тело 2232 

облог (медиц.) 2162 

облога (обложити) 764, (стублина) 1619 

обложити 764 

обложити се (опклада) 196 

облук (седло) 1698а 

облутак 1976 

облучап 1740 

облучје 1698а 

обљуба (крив.) 1359 

обљубити 615а 

обмана 481, (заблуда) 262 

обманути, обмањивати 481, 393 

обмотати 761 

обнављати 300 

обнародовање (закон.) 1274г 

обнародовати 339 

обневидети 2121е 

обнезнанити се 2155 

обнети 652 

обновити 3090, 2288а, обновити парнину 

13ЗПд 

обноћ 2313а 

обогатити се 1473 

обод 2244а, (шешир) 1835а, (цев) 1615, 

(сито) 1763 

ободац 1805а 

ободравати 385 

обожавати (волети) 854, 

860, (редиг.) 1030 

обојак 1832в 

обоје 21806 

обојити 1910 

обојица 21806 

оболети, обољење 2133 аи 

(дивити се) 



обор 1691а обрисати 747 

оборина 2008 обрлатити 387, 391 

оборити 630, 605, — главу 2546а, очи _ обрнути 640 

2121а, — ватру 1444а, — цену 15186 _ обрнути се 543 

обосити 1814в, (коњ) 16988 обрнуто 987 

обости 1697и оброк 143, (део) 2328 

обостран 2243, (узајамно) 2339 обронак 1999 

обоци в. ободац обронити се, оброњавати се 1999 

обрада (књиж.) 1122а обрстити 1696д 

обрадива земља 1653а обрт (окрет) 18726, (преокрет) 23476, 

обрадити 1653, (књиж.) 122а (промет) 1509 

обрадовати се 832 обртај 18726 

обрађивати в. обрадити обртаљка 'орава) 17340, (игра) 183 

| образ 2089, (част) 1003 обртањ (кола) 1790в, (кичма) 20972 

| образан 864 обртати 640, (промет) 1509 

образац 969, (формулар) 168 обртати се 543, (физ.) 18726 

образина 127 обртни в. обртати (се), обртно крета“ 

образложити 950, 2352 ње 18726 

образован, образовање 1367 обртник 1468 

образовати 2319 обртушка грудна 1590 

обрамница 1633а обрубити 18292 

обранити 628 обрукати 463, 1017 

обрасти 2084а обрукати се 1017 

обратан 987, обратном поштом 374 обруч 17878 

обрати 678, — бостан 25 обручати 17877 

обратити (религ.) 10438, пажњу 898 _ обувати 769а 

обратити се коме 357 обувати се 124 

обратно 987 обудовети 11666 

обраћати в. обратити обуздати 409 

обраћеник 10438 обуздати се 873Г 

обрачун 1567 обузети (обухватити) 549а, (осећање) 

обрва 2087а 822 

обрвати 21326 обузимати в. обузети 

обрвка 1824а обујимати, обујмити 24да 

обред 1063 обука 1370 

обредити се 996 обуставити 2287, (плаћање) 1565а, (за- 

обрезаватељ, обрезање 1077 држати) 15636 

обрезати 666, (јевреј.) 1077 обустављање в. обуставити, (устава) 

обрести се, обрети се 518, 2240 122ба 

обрећи (се) 372 обути 769да, (обућа) 18146, (чарапа) 

обрецнути се, обрецивати се 473 1832в 

обријати 1853 обути се 124 

обријати се 119 обућа 1814 а 
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обућар 1813 

обући 769, 18306 

обући се 124, 18306 

обухватати, обухватити  549а, (про- 

стор) 2239, (садржавати) 2334, (це- 

лина) 23266 

обучавати, обучити 380, (школа) 1370 

овај 972а, 2372 

овакгв 2332 

овако 2344 

овалан 22074 

овгмо 2249 

ован 1695а, (зодијгк) 198да 

оваплотити 2324 

овас 20235 (08-са, ов-сен П. уп. 5 20) 

овзвија 85 

овдг онда 2271, 229ба 

овдашњи, овде 2241 

овејан 21784 

овејати 16722 

овековечити 2273 

овенчатн 433 

овењача 18325 

овера, свернти, оверовити 1249, 12806 

овегселити 832 

овештати 299 

овећи 2216 

овладатн 822 

авлажити 18832 

овластити 404 

овлаш 21788 

овлашћење 404 

ово 87га 

овогодншњи 22912 

оволико 2170 

оволипни, оволишни 2219 

овострани 2243 

оврћи 1672 

оврха 1310 

овршак 2255 

овсеница 1841 

овуда 2249 

овпа 16956, 2036а (ов-на П. уп. 5 20) 

134 

овчарство 1695 

овчији, овчји 1695 (ов-чји ђ. уп. 58 18. 

20) 

огаван, огадити (се) 824 

огаздити се 1473 

огањ 19008, (медиц.) 2139а 

огап 2028в 

огаравити (се) 19005 

оглав 15986 

оглавина 18Па 

оглавичити се 2020в 

огладнети 134 

оглас 339, (носвин.) 1141, драчни оглас 

68а 

огласити, оглашавгти в. оглас, (суд.) 

1297 

оглашење (сул.) 1297 

оглед 932, (робни) 1403а 

огледало 1746, (опт.) 1906, (вода) 18786 

огледати 240 

огледати се 896, (оглелало) 

ким) 508 

огледни 932 

оглобити 3574, 

1331 

оглодати 676 

оглувети 2120а 

1746, (С 

(скупо) 1591а, (казна, 

огљлупети 812 

оглухнутн 2120а 

оглушитн се 4536 

оглушна пресула 1307 

огњило 190да 

огњиште 17236 

оговарати 476 

огољинити 22756 

оголети (олело) 1830г, (глума) 1688а 

огорчити се 855а 

ограда 1726 

оградити 1720 

ограднти се (од чега) 345 

огранак 23288, (план. 

1164 
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ограничен в. ограничити, (глуп) 912, 

друштво с ограниченим — јемством 

13136 

ограничење оружања 1204а 

ограничити 2005а, (колич.) 2172 

ограничити се 2327а, 229 

огранути 19896 

ограшје 1456 

огрбаветн 2098 

огреб 1681а 

огребати 623, 587 

огребине 687 

огребло 1681а 

огргботина 623, 687, (медиц.) 2136 

огрев 1980а 

огревна површина 1890а 

огрезнути 1881, (заглибити се) 18 

огрејати 1890а, (Сунце) 19896 

огрејати се 1890а 

огрепсти (кога) 623, (скинути) 748а 

огрешити се 1000 

огризине, огристи 677 

огрлина 16986 

огрлица (накит) 1805а, (јака) 1820а, 

(коњ.) 16986, (свењче) 17005, (о- 

совина) 1626 

огрнути (обући) 769, (копати) 1669 

отрнути се 18306 

огрозд 20205 

огроман 2218 

огртати в. огрнути 

огртач 1831 

огрубети (неосетљив) 822а, 
ње) 852а, (ружан) 1080 

огубавети, огубати се 2157 

огуглати 79 

огулити (љушткти) 686, (скупоћа) 

15192 

огуравети 2099 

огушавети 2096 

од (простор) 2245а, (време) 2282, (из- 

међу) 2334 

ОД- (не раздваја се П. уп. 58 22) 

(саосећа- 

- ја. 

ода 1139 

одабрати 885 

одавати в. одати, (топлоту 1898 

одавде 2245а 

одавно 2293 

одагнати 498 

одадрети 512 

одазвати 363 

одазвати се 3б3а, (молби) 453а, (дужн.) 

1008 

одаја 1727 

одакле 2245а 

одаламити, одалачити 512 

одалечити 755 

одан, оданост (предан) 246, (веран) 857 

оданде 2245а 

одапети 718, (пушка) 1442, (смрт) 3 

одапињати 718 

одапрети 705 (одапр'о П. уп. 8 2) 

одар 1739, (мрте.) 5 

одасвуд 2249 

одасипгти 804 

одаслати 280 

одастирати, одастрети 764а 

одасути 804 

одати (тајну) 331, (издаја) 495, 

част) 448 

одати се (излати се) 331, (бавити се) 

14 

одатле 22452 

одахнути 2126ба 

одашиљати 280 

одбацити (бацитију 655, (спорити) 341 

одбачај пријаве 1319а 

одбеглица 11678 

одбећи 603 ; 

одбијање в. одбијати, одбити, (физ,) 

1913а, (светл.) 1905 

одбијати в. одбити, (одвратан) 855а 

одбијати се в. олбити се 

одбитак 2174а 

одбити (ломити) 682, 693, (напад) 598, 

14616, (понуду) 275а, (молбу) 4536, 
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(не хтети) 225, (оспорити) 341, (0- 

дузети) 2174а, (аритм.) 2132а 

одбити се (физ.) 1877, (светл.) 1905, 

(повући се) 228 

одблесак 1905 

одбојан 1913а 

одбојник 17106 

одболовати 2133 

одбор 399 

одборник општински 1269 
одбрана 426, 508в, (суд.) 1306, 1326 

одбранбени 426 

одбранити 426 

одбројити 2175 

одвабити 394 

одвадити 783 

одважан, одважност 843 

одважити се 248, 843 

одвајати в. одвојити, (отскакати) 992, 

994 

одвајати се в. одвојити се 

одвајкада 2293 

одвалити 682, 742, 23276, (ударити) 512 

одваљати 641 

одвар 1842а 

одвезати 735 

одвесно 2259 

одвести (кога) 609, (што) 6340, (вози- 

ти) 653 

одвести се 568 

одветник 1288 

одвећ 21716 

одвијати в. одвити 

одвијач 1587 

одвикавати, одвикнути 384 

одвикавати се, одвикнути се 30 

одвити (развити) 698, (одврнути) 778а, 

(извити) 794 

одвићи (се) в. одвикнути (се) 

одвише 21716 

одвлачити 649 

одводити (кога) 609, (што) 6346 

одводњавати 1664а 

136 

одвођење (крив.) 1354 

одвојити 303, 607а, 23276, 2333а, (от- 

скакати) 992, 994, одвојити мишље- 

ње 224а 

одвојити се в. одвојити, 

се) 1147в 

одврањити 17876 

одвратан 824, 855а | 
одвратити (кога) 391, (воду) 1994г, од- 

вратити пажњу 898а, (одговорити) 

359 

одвратност 855а 

одвраћати в. одвратити 

одврнути, одвртати 778а, 794 

одвртач 1587 

одвртети 161 

одвртка 1587 

одвугнути 18832 

одвулати се 573 

одвући 649 

одвући се 573 

одгађање в. одгодити, одгађање скуп- 

штине 1228 | 

одгађати 23066 

одгајивач, одгајити 421 

одговарајући 985, 2338 

одговарати 359, (слагати се) 985, 2338 

олговарати се 219а 

одговор, одговорити 359, одговорити 

обавези 1008 

одговорност 1008 

одгодити, одгода 23065 

одгој, одгојити 1368 

одгоненути, одгонетати 1132а 

одгонити 498 

одгристи 677 

одгрнути, одгртати 801 

одгурати, одгурнути 650, (удаљити) 

492 . 

одебљати 2220, (угојити се) 21137 

одевати (се) 18306 

одежда 1061 

олелити 303, 23270, 2333а 

(издвојити 

#. – дева све 

ои за 



оделити се 62а 

одело 1830 

одељак 2328а, (књига) 1123, (писање) 

160в 

одељати 668 

одељено 2333а 

одељење – 2328а, 

(вој.) 1426 

оденути 769 

одерати 686, (скупо) 1519а 

одерати се 255 

одећа 1830 

одзвонити 25 

одзив (пријем) 224, 

1435а 

одиграти (игра) 176, (плес) 198, 

зор.) 1112 

одиграти се 2342 

одизати 646 

одилазити 5783, (отицати) 1882а 

одисати 2227 

одискона 2282а 

одиста 342 

одићи в. одилазити 

одићи в. одизати 

одјавити (се) 365 

одјахати 569 

одједаред, одједном 21806 

одјездити 569 

одјек, одјекивати, одјекнути 1889а 

одјурити (трчати) 558, (отерати) 498 

одјутрити се 2314 

одлагати 23066 

одлазак, одлазити 573 

одлакнути 846 

одлегати се 1889а 

одледити (се) 1894 

одлежати (боловати) 

1331, 1332 

одлемити 742 

одлепити 742 

одлетети 188ба 

одлив (крви) 2138г 

(просторија) – 1726, 

453а, (лозинка) 

(по- 

2133, (казну) 

одлика (особина) 2332, (оцена) 

(од-ли-ка П. уп. 8 22) 

одликаш 1381а 

одликовати, одликовање 1262а 

одликовати се (особина) 2332, (иста- 

ћи се) 994 

одлити 804 

одличан 425а, 958, (оцена) 1381 (од-ли- 

чан П. уп. 5 22) 

одличје 1262а 

одложити 23066 

одломак 1123 

одломити 682 

одлука 884, (пресуда) 1307, 1327 

одлутати 591 

одлучан 884 (од-лу-чан П. уп. 8 22) 

одлучити (се) 884, (сисати) 20274 

одљуд 1000 

одљутити се 848а 

одмагати 485 

одмазда, одмаздити 470а 

одмакнути (склонити) 755, (испредња- 

чити) 598 

одмамити 394 

одмарати (се) 2126а 

одмаћи в. одмакнути 

одмаћи се 573 

одмах 2300, 2305 

одмахнути 546, 547 

одмекнути 18746 

одменити 974 

одмерен 21786, (умерен) 54 

одмерити 2169, (теж.) 18662, (гледати) 

21216, (просудити) 952 

одмерка 16016 

одмет в. наодмет 

одметати 650 

одметник 1356 

одметнути 650 

одметнути се 1356 

одмила 4346 

одмицати в. одмакнути 

одмицач 2112 

1381а, 
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одмор, одморитн (се) 21268, (школски) 

1373а, 1374а, (суд.) 12866 

одмориште 1717Д 

одмотгти 759, (олвити) 698 

одмоћи 485 

одмрзнути се 1894 

одмрсити 711 

аднарођавати 11906 

однекуд(ај 2249 

однети 622 

однос 2338, (друштв.) 1158 

односити (однети) 652, (времена) 2273 

односити се 2338, (тицати се) 953а 

односно 953а 

одношај «. однос 

одобравате 412, в. одоорпти 

одобрење, одобрити 224, (рачун) 15676 

одобровољити (се) 832, 8484 

одовуд(а) 2249 

одозго 22570 

одоздо 22530 

одојче (дете) 2075, (прасе) 17008 

одолевати, одолети 508, 225 

одољен 2021е 

одомаћити се 520, 

одонда 2282 

одонуд(ај 2249 

одора 1830 

одостоверити 1249 

сдостраг 2251 

одоцнити 2306 

одраднти 257, (дуг) 1488 

одрастао 2074 

одрасти 21136 

одред 1426 

одредба (зак. 1274, (грам.) 2388а 

одредити 966, (наменнти) 582 

одредиште 140да 

одређен 965 

одређввати в. одредитк 

одрезак 666, (лелој 1843ћ 

одрезати 666 

олретн 686 

(обичаћ 1181 
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одрећи (одбити) 4536, (спорити) 341, 

(дуг) 14886 

одрећи се (одустати) 226, (лишити се) 

229, (кога) 491 

одречан 341, 987 

одрешит 68 

одрешити 735 

одрешујућа пресуда 1307 

одржавати в. одржати 

одржање енергије 18680 | 

одржати (држати) 606, (сачуватн) 263а. 

32та, 428а, (реч) 227а | 

одржати се 23216, (опстати) 12 

одринути 492 

одрипати (се; в. одрећи (се) | 

одричан 2320 ђ 

одрод, одродити се 11646 ; 
одроннти се 1999 - 

одрпан, одрпаница 18368 | 

одрубитн 566 а 

(одс...В. 0ОТС...) 

олувати 21155 

одувек 2293 | 

одуговлачити 2278, 23066 

одударатн 992 ; 

одужати 2273 

одуживати (се), одужити (се) (дугови) 

1488, (трајање) 2273 

одузет 2155 

одузети 287, (одвојити) 303, (мат.) 2174 

одузетн се 2155 

одузимање (мат.) 2182а 

одузимати в. олузети, (времена) 2278 

одуларен 51 (од-у-ла-рен П. уп. 5 22) 

одуљити се 2273 

одумити 226 

одупирати, одупрети 587 

одупирати се, одупрети се в. одупира- 

ти, одупрети, (противити се) 225 

одуран 824 

одустајати, одустати 226 

одучавати, одучити 384 

одучаватн се, одучнти се 80 



одушак 2115 

одушевљаватн (се), одушевити (се) 839 

одушиватн 2227 

одушка 2227, дати олушке 846а 

(одш... В. ОТШ...) 

ожалнти 6 

ожалостити (се) 834 

ожарнти (се) 20226 

ождребити (се) 16976 

ожег 17368 

ожеднети 159 

оженнти (се) 1167а 

ожењен 1166 

ожети 807 

ожећи 1900ж 

оживети (живот) 1, (кретање, 553, 185: 

ожеивити 1 

оживотворити 2319 

ожилавети 2015а 

ожиљак 2:366 

ожимати 897 

ожеца 1769а 

ожујак 231 

ожутити 1910 

озад(и) 2261 

озаконити, озакоњење 1274 

озарен 20852 

озарити 1902а 

озбиљан 41, 88, 90, (важан) 378 
озваничити 1248 

озго 22576 

оздо 22536 

оздравити 2134 

озеблина 2138 

озеленети 2017 

озеленити 19103 

озепсти 21'9а 

ознб 1582 

ознидати 1774 

озим, озимица 20235 

озледа, озледнти 628, 2136 

озловољити (се) 833 

озлогласити 923а, 339 

озаоједити (сеј 851 

ознака, означити 976 

ознојити (се) 21178, (пара) 1896 

озон 1936 

озрнити се 20196 

ОИ (без ј П. уп. 5 54) 

оивичити 22442 (о-и-ви-чи-ти НЕ. уп. 

5 16) 
ојагилпв 16956 

ојаднти 21, 834 

ојађелина 2067в, 2146 

ојађек 21, 834 

ојарита 16966 

ојачати 307, 23546, (телом) 2132а 

оје 17906 

оједати се, ојелина, ојести се 2136 

ојлак 190 

ока 13866а 

окзгача 1717г 

окадити 1900Д 

окалити 1794Г 

окаљати 18752 

окаменк- = се «геол.) 1987, (запрепасти- 

ти се; 963 

оканнти се 491 

окапати 255, 2308 

окат 2121 

окачењак 83а 

окачитн 632, (окрзнути) 721 

оквасити 1883а 

оквир 1107, (прозор) 1735, (нељлина) 

23268 

океан 1992 

окивати В. оков, В. окоБн 

окидати (бол) 21242 

окилавети 21386 

окинути (пушка) 1444а 

охитити 1081 

окишати се 2008а 

оклагија 1844а 

оклевати 887 

оклеветати 477, 1357 

оклембесити се 2250а 
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оклепаница 299 

оклизати се, оклизнути се 567, 1876 
оклоп (вој.) 1449а, «зоол.) 2063 

оклопник (зоол.) 2038 

оклопница, оклопњача 1466 

окно (прозор) 1735, (амбар) 1723 

око (около) 2264, (отприлике) 99да 

око (очи) 2087, (амбар) 1723, (мост) 

2003, бацити око на што 828 

окобоља 2153 

оков 17946 

окови 1334 

оковратник 18313 

окозити (се) 16966 

околина 2264, 2005 

околица 2005 

околиш (млин) 18390 

околишити 221 

околишнице 18396 

околни 2264 

околност 2345 

около в. око 

околоматити 1829в 

окомак (брдо) 1999, (кукуруз) 20235 

окомит 2250 

окомити 1674 

окомити се 509 

окомице 512 

окончати 2285 

окопавати, окопати 16560, 1687 

окопилити се 16956 

окопнети 2008г 

окорео (грешник) 1000, 

1356, (тврд) 18746 

окорети се 18746 

окосити се 473 

окотити (се) 2026г 

окошт 2113д 

окрајак 2244 

окрајка 1841 

окрајати 221 

ократак, ократити 2202 

(разбојник) 
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окраћати, окрачати (дужина) 2202, 

(време) 2274 

окрвавити 2114а 

окрезубети 2094 

окрек 20258 

окренути 640 

окренути се 543 

окрепити (се) 2132а 

окресати 666, (дрво) 2016, (пушку) 1444а 

окрет 18726 

окретаљка 17346 

окретан 541 

окретати (се) 640, 243, 18726 

окречити 1949а 

окрзати (се) 1874г 

окрзнути 721 

окривати се (ветерин.) 2166а 

окривит: 466, (суд.) 13156 

окривљеник 466, (суд.) 1319 

окриље 425 

окрњити 2327а, (одбити) 693 

окром 2385а 

окрочити 538 

окрпити 324а, (ударити) 512 

округ 12416 

округао 2207, (број) 2190 

окружити 760 

окружница 1244 

окрунити 1674 

окрут(а") 853а 

окрућати 213г 

окршај 1456 

оксид 1932а, 1936 

октава 18896 

октаедар 2230 

октант 2215В 

октобар 2311 

октроисати устав 1226 

окужити 2142а 

окука 2002а, (река) 1994а 

окукати 454 

окумити 1169, 1189 

окуп 1149 



окупати (се) 117 

окупација 1203а 

окупити (сакупити) 1149, 

387 

окупити се 1149 

окусити 130 

окућити се 1162 

окућница 1656 

окушати 240 

окце (пчел.) 1703в, 

(коцка) 196 

олабавити 716, (завртањ) 1611 

олај 1966 

олајавати 476 

олако 257 

олакотити, олакшати 257, (физ.) 1866 

олакшавајућа околност 1329а 
олакшање (смирити се) 846 

олакшица 257 

оленити се, олењити се 254 

олепити (зид) 1774а 

олигархија 1214 

олигоцен 1984а 

олизати 67ба 

олињати се 20266 

олистати 2017 

оличавати, оличити 2324 

оличен, оличење 21782, 2324 

оловка 164 

олово 1956 

оломити 682 

олош 1156 

олтар 10556 

олуја 2011 

олук 1717Г, (пушка) 14416 

олупати 693 

олупина 693 

ољутити се 2123г 

ољуштити 686 

омађијати 393 

омазати 7796 

омаја 18396 

омак 1697а 

(заокупити) 

(кромпир) – 26217, 

омакиња 16976 

омакнути се в. омаћи се 

омален в. мали, (растом) 21138 

омалити 2172а 

омаловажавати 859 

омама 2163 

омарица 2139а 

омастити брк 130 

оматорети 2074а 

омаћи се 566, (отети се) 8736 

омахнути (рвање) 205, (подбацити) 9946 

омацити (се) 2928а 

омашка 262 

омеђити 2005а 

омекнути, омекшати 18746 

омело 1840 

омерити 2169 

омести, ометати (спречити) 485 

омести (мести) 747а 

омилети, омилити 854 

омиљен 85ба 

омирисати 2122 

омица 16976 

омицати се в. омаћи се 

омладина 2077 

омлатити 1671 

омлитавети 542 

омогућити 2323 

оморина 2009 

омот (писмо) 166 

омотати 761 

омотач (мат.) 2229 

омразити (се) 505 

омрзнути 855 

омркнути 2313а 

омрсити (се) 1843 

омршавети, омршати 2113Д, 

1657а 

омча 734 (ом-ча П. уп. 8 20) 

он, она 2372а 

онај 2372д, 972а 

онакав 2332 

онако 2344 

(земља) 
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онамо 2241, 2249 

онда 2271 (он-ла НИ. уп. 8 209) 

ондан 2301а 

ондашњи (онда) 2271, (онде) 2241 

онде 2241 

оневеселити се 838 

онемгти 18895, (ћутати) 99 

онемогућити 2323а, (спречнти) 485 

онерасположити 833 

онесвестити се 2155 

онеспособити 30 

они 2372га 

онизак 2203а 

оно 972га 

оновечери 229ба 

онолико 2170 

ономад 2297а 

ономлани 2298 

оностран 2243 

онтологија 2317 

онуд(а) 2249 

оњушити 2026Д 

ОП- (не раздваја се П. уп. 8 22) 

опадати (лишће) 2017, (коса»ј 20842, 

(мање) 2178в, (мањи) 2219а, (вода) 

19946, (пањкати) 466 

опадач 4956 

опажати, опазити 895, (видети) 2121 

опајати 746 

опак 1000 

опаклија 

опал 1945 

опалити (опећи) 1900ж, (Сунце) 19897, 

(пушка) 1444, опалнти шамар 512 

опаметити (се) 907а 

опанак 1814 (0о-пан-ка Н. уп. 8 20) 

опанчар 1815а 

опањкати 466 

опарати 783 

опарити (се) 1890а 

опаротина 2138 

опасан 25 
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1818а 

142 

опасати 760, (појас) 18312, (припасати) 

1446а, 6, (коњ.) 1697а 

опасач 1446а 

опаска 895 

опасност 25 

отасти в. опадати 

опасти (паша) 1691а 

опасти (коњ. 1697а 

опат, опатија 1050а 

опаучити 512 

опахати 746 

опахнути 528, 

опевати 1138 

опека 1775 

опеклинг, опекотина 2138 

опело 1074 

опенити 18826 

опепелитн, не да се ни 

стера 1117, 1086 

оперативна медицина 2163 

оперативне болести 2140 

оператор 2153 

опергнија (медиц.) 2163, (мат.) 2181 

опервазитин 2244а 

опет (понсво) 2288, (напротив) 987 

опетак 1814а 

опетовати 346, 2288, (школа) 1380а 

опећи 1900% 

опећи се 2138 

опијање в. опијати (се), (наркоза) 2163 

опијати (се) в. опити (се) 

опиљци 1592 

опипати (додир) 72: 

опипати (чупати) 630 

опигљив 2324 

опирати се 225 

опирач 2112 

опирњача 1771 

опнс, описати, описнвати 386, (књиж.) 

и 2 га 

опит 932 

општи 157, (одушевитн) 839, (наркоза) 

2163 

2087а 

= 205: 



опити се 157 

опклада, опкладнити се 196 

опколитн 760, (рат) 1461а 

опкоп 1452 

опкорачити, опкрочити 538 

оплавити 1910г 

оплавити (млеко) 16936 

оплаза !658а 

оплакатн (плач) 91 

оплакати (прати) 758 

оплакивати в. оплакати 

оплата (прозор) 1735 

оплевити 1662 

оплеменити (човек) 1012, (воћка) 1627а 

оплен 1791а 

опленити 288 

оплести 709, (плетиво) 1827 

оплићати 19946 

опловити 1713Г 

оплодити (зсол.) 2026г, (бот.) 20186 

опљачкатин 288 

опљунути 2117г 

опна 2110 (оп-на П. уп. 5 20) 

опнокрилци 2057 

оповргнути З5ба 

опоганити 1875а 

оподојчити (се) 16956 

опозвати (нарелбу) З9ва, 

12075 

опозиција 1230а 

опознити 2306 

опојан 157а 

опојати 1074 

опојни отров 2145 

опомена 367, (парлам.) 

1385 

опоменути 367 

опоменути се 903 

опонашати 991 

опор (укус) 2123г, (понаши.) 473 

опоравилиште 2159 

опоравнти се 2134 

опорављање 2159 

(лдипломац.) 

12396, (казнга) 

опорезати 1271а 

опорећи 344, (оповргнути) 95да 

опорити 683 

опорњак 20266 

опорука 1283а 

опоручитељ, опоручити 

опосум 2039 

опргвдан 2352 

оправдање, оправдати 427 

оправити 324 

оправнти се 238 

оправка 324 

опргн 8. опрати, (отреснт) 29 

опрасити (се) 17006 

опрати 758 

опрашити (сопати) 1660 

опраштатн (се) в. опростити (се) 
опрегача 183:ђ 

определнти (се), опредељивање 220 
опредељење (пошта) 14002, (телегр.) 

1409г 

опрез, опрезан 45 

опрека 985 

опрема (техн.) 1580а, (вој.) 1449, (коњ) 
1698, (брод.у 17158 

опремнти в. опрема 

опремити се 238 

опрети се 225 

опретилети 2113г 

опречан 986 

опржити (се) 1900%ж 

опрзнити 18456 

опријатељити се 8]а 

опрљити 1909ж 

опрљуша 1656а 

опробан 857 

опробати 249, 932 

опростити 411, (дуг) 1488, (ослободити) 

429 

опростити се (избавити се) 13, (отрес- 

ти се) 492, (растанак) 446 

опроштај 411, (растанак) 446, (грехс- 

ва) 1035а 

1283 
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опроштење 411 

опруга 1613 

опружање в. опружити, (мишића) 2112 

опружити (се) 697, (протегнути се) 

524а, (лећи) 331а 

опршњак 1832г 

опсада 14518 

опсадно стање 12396 

опсег 2239 

опсежан 2218 

опсек (бунар) 1724 

опсена, опсенити 393 

опсенар 1026 

опсерваторија 1988 

опсести 1451в 

опсећи, опсецати 666 

опскрба, опскрбети 2832, (трг.) 1502 

опсовати 474 

опстанак, опстати 12 

опструкција 1230а 

оптатив 2386в 

оптеретити, оптерећење 256, (вентил) 

1617, (хипот.) 1310 

оптика 1901 Њђ 

оптицај (крви) 2114, (новац) 15517 

оптичар 1810 

опток крви 2114 

опточити 1829в 

оптужба, оптужити 467, (закон.) 1319 

оптужница 1325а, 13198 

опћи в. општи 

опћинство 1154 

опуномоћени министар 1207а 

опуномоћеник, опуномоћитељ, опуно- 

моћити 404, 12826 

опустети 2005в 

опустити, опустошити 310 

опустити (се) 2250а 

опута 1815 

опушак 159 

опходити се 1158 

опхрван 826 

опчинити 393 
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опширан 2327Г 

опшити 1829в 

општи 2334, (друштв.) 1144 

општина 1268 

општити 326, 1158 

орало 1659 

оран (вољан) 880 

орангутан 20276 

оргнижада 1534и 

оравија 1890 

ораница 1656 

орањавити 628 

орање 1658 

орас, орла, орлови 2042а (ор-ла П. уп. 

5 18) 
орар 1061 

орати 19585 

орах 2022а, (завртањ) 16114, игра ораха 

199 

орач 1658 

орачица 1659 

орган (бот.) 2015, (чов.) 2981а, (држав.) 

1208, 12414, (лист) 1140, (зоол.) 20266 

организам (бот. 2015, (чов) 2081а, 

(зоол.) 20265 

органогене стене 19876 

органска хемија 1964 

оргуља 1091 

орден 1805а 

ордината 2236 

ордонанс 1429а 

орезати 1587 

орендисгти 1596 

орепина 2028г 

орибати 748 

оригинал 1247а 

ориз 2023 

оријентисати се 21206 : 

орити се 1889а 

орјатин 1000 

оркан 2011 

оркестар 1089 

орлић (пушка) 14416 
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орлови нокти 2021е 

орловски нос 2090 

орман 1742 (ор-ман П. уп. 5 20) 

орница 1656 

оро 198 

ородити се 1164 

ороз (пушка) 14416 

оронути (мед.) 21326, (физ.) 1874в 

оросити 20086 

ортак 13136, (уговор) 1282] 

ортографија 2366 

ортопедски предмети 1817 

оруђе (мех.) 1581, (средство) 2355 

оружање, оружати (се) 1439а 

оружје 1439, 1440 (о-ру-жје П. уп. 58 

17, 18) 

оружница 1448а 

орутавети 2084а 

ос, оса 2057 

оса (осовина оптичка) 1906 

осакатити 2132г 

осакаћење (крив.) 1362 

осам 21806 

осама 1145 

осамарити 1698а 

осамдесет 21806 

осамити се 1145, осамљен (место) 2333а 

осамнаест 21806 

осахнути 1895а 

освајати в. освојити 

освајач 1463 

осванути 2314а 

осведочити 950 

ссведочити се 936 

освежити 2132а 

освестити (се) 892, 2155 

освета, осветити, осветити се 487 

осветити (цркв.) 1031, 1066 

осветлати образ 1009 

осветлити 1902а 

осветљење 1902а, (електр.) 1920 

осветљив, осветник, осветољубље 487 

освећење 1066 

освештати (цркв.) 1031, освештан 

(утврђен) 937 

освит(ак) 2314а 

освојити 290, (рат) 1463, (савладати) 

510, (придобити) 392, 856ба 

осврнути се 543, (поменути) 338 

освртати се в. осврнути се, (водити 

рачуна) 965 

осебујан 2332 

оседети 2084а 

оседлати 1698а 

осек 1999 

осека 1992а 

осекнути 19946 

осенчити 19046, (пртање) 1106 

осетан 378, 822 

осетило (чуло) 2118 

осетити, осећати 822, (чуло) 2118, (бол) 

2124, (опазити) 895 

осетљив 822, (чуло) 2118, (бол) 2124, 

(саосећајан) 852, (увредљив) 4б1а 

осећај 822, 2118 

осећајан 852 

осећање 822, 2124 

осећати в. осетити 

осећи (клипати) 20235 

осећи се (на кога) 473 

осечак 1689 

осигуравати, осигурати 428, осигура- 

вајуће друштво 1526 

осигурач (мех.) 1610а, (електр.) 1919а 

осилити се 65 

осим 2336а, 2377а 

осион 65 (0о-си-он П. уп. 5 16) 

осип 2157 

осипати се (земља) 1999, (штоф) 1874г 

осиромашити 1474 

осиротети 11748 

осица 2057 

осје 20186 

оскврнити 1031а, 1017а, (прљати) 1875а 

оскоруша 2020дД 

оскрнавити в. оскврнити 

145 



оскудан 2172, (сиром.) 1474 

оскудевати 1474 

оскудица 1474, (отсуство) 2320 

оскупсти 680 

ослабети 21326 

ослабити 308, 2178в, (физ.) 1874в 

осладити (се) 823а 

ослањати се (физ.) 1865, (наслонити се) 

936, (уздати се) 944 

ослар 18586 

ослепети, ослепити 2121е 

ослободилац, ослободитељ 27, 1212 

ослободити, ослобођавати 27, (полит.) 

1212, (разрешити) 407, (суд.) 1328, 

(шегрт) 1773в, (охрабрити) 385 

ослободити се (отрести се) 492, (осме- 

лити се) 248 

ослобођавајућа пресуда 1328 

ословити 357 

ослонац (физ.) 1865, (уздање) 944 

ослонити се в. ослањати се 

ослушкивати, ослушнути 2120 

осматрати, осматрач 1457 

осмевати се 87 

осмелити се 248, 843 

осмех 87 

осмина 21806 

осмоза 1884а, 1887 

осмотрити 1457 

осмудити 1900ж 

оснажити 342, (пресуду) 1312 

оснивати 2319, (разлог) 2352 

оснивати се 2352 

основ (разлог) 2352 

основа (зидар.) 1774а, (суштина) 2330а, 

(геом.) 2229, (мат.) 2184, (ткање) 1824, 

(грамат.) 2379а, 2385, 2387 

основан (оправдан) 2352 

основати (створити) 2319, (ткање) 1824 

основац 1388 

основица (геом.) 2212 

основни 2330а, основна школа 1388 

оснутак (стварање) 2319, (ткање) 1824 
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особа 33, 2072 

особен 2333а 

особеност 2332 

особењак 39 

особина 2332 

особит 2333а, (одличан) 958 

особито (нарочито) 2333а, 

2178а 

особитост 2332 

особље 14846 

осовина (мех.) 1626, (геом.) 2232 

осој 2000 

осоколити 385 

осолити 1843ж 

осоран 4зЗда 

оспа 2157 

оспичав 21106 

оспоравати, оспорити 341 

оспособити 29 

осрамотити (се) 463, 1017 

осредњи 99д5а, 21786 

осрђе 2103 

остава 269, (соба) 1729а, (депозит) 

1558а, уговор о остави 1282Д 

оставилац 1283 

оставинска расправа 12836 

оставити (ставити) 644, (задржати) 269, 

(поштедети) 311, (не дирати) 268а, 

(напустити) 491, (махнути се) 247, 

(наследство) 1283 

оставити се 247 

оставка 1264 

остајати в. остати 

остали 973 

остан 18586 

останак 519 

останце 18396 

остарети, остарити 2074а, 2294 

остароковити 1698в 

остатак (преостати) 2327в, (мат.) 2182а, 

2183а 

остати (негде) 519, (преостати) 2327В, 

(мат.) 2182а, 2183а, (при чему) 227 

(веома) 



остварити 236, 2319 

остварити се 2318, (догодити се) 2342 

остве 1705вВ 

остраг 2261 

острагуша 41а 

острвити се 2026в, ж, 

823а 

острвљанин 1996а 

острво 1996а 

острига 2065 

острићи 671 

оструга (коњ.) 1698в, (петао) 1702а 

остругати 670, 748а, (турпија) 1592 

осуда, осудити 469, (суд.) 1307, 1329, 

неоправдано осуђено лице 13386 

осуђеник 1329 

осуђивати 469, (замерати) 1016 

осујетити 485 

осумњичити 946, (суд.) 13166 

осути 683 

осути се (штоф) 1874г, (мноштво) 2176 

осушити (се) 1883а, (бот.) 2014а, (мр- 

шав) 2113Д, (храна) 18433 

осцилатор (електр.) 1929 

осцилаторно кретање 1873 

осцилација 1888, — мембране 1889в, — 

електрична 1929 

отава 16766, 20235 

отада 2282 

отакати 804 

отаљавати, отаљати 236 

отанчати, отањити 2220а 

отапати (се) в. отопити (се) 

отарасити 2285 

отарасити се 492 

отац, оца, очеви, оцеви, оци 1171а 

отаџбина 20056 

отварати в. отворити 

отваризати 705 

отвор 22468, (шупљина) 2227 

отворен в. отворити, (искрен) 68, (ја- 

ван) 1146, (боја) 1910а, отворен ра- 

чун 1560 

(осладити се) 

отворити 705, 2246в, (почети) 2282, 

(седницу) 1149а, (кредит) 1561, — 

очи 45, — коме очи 922 

отврднути 18746 

отегнути се (простор) 22386, 

отегнути (се) (време) 2273 

отеготити, отежавати, отежати 256, 

(физ.) 1866, отежавајућа околност 

1329а 

отезати в. отегнути 

отеклина 2137 

отелити (се) 16946 

отерати 498 (о-те-ра-ти П. уп. 5 23) 

отесати 669 

отети 288, (освојити) 1463 (0-те-ти П. 

уп. 8 24) 

отети се 607, (нехотице) 8736 

отећи (тећи) 1882а, (отеклина) 2137 

отешњати 2221 

отимарити 16973 

отимати 288 

отимати се 607, (не дати се) 12, (гра- 

бити се) 288 

отимач, отимачина 288 

отипкати 164а 

отирати 747 

отирач 1832Д 

отисак 798, (штамп.) 1848, (печат) 1400г 

отиснути (гурнути) 619, (отисак) 798 

отиснути се (пасти) 566, (поћи) 577, 

(брод) 1713г 

отићи 573 (0-ти-ћи П. уп. 5 24) 

отицати в. отећи 

откад(а) 2282 

отказ, отказати 226, (уговор) 1204, (за- 

куп) 1483а, (служба) 14848, (зајам) 

1558а 

откако 2282 

отканити се 491 

откати 1824 

откачити 733 

откивати 738, (коса) 1669а 

откидати, откинути 678, — од уста 1481 
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отклањати в. отклонити 

отклапати 763а 

откле 2245а 

отклонити 755, (спречити) 485 

отклопити 763а, (отворити) 705 

откључати 7056 

отков 1669а 

отковати 738, (коса) 1669а 

откопавати, откопати 801 

откопчати 707 

откос 1676 

откотрљати 641 

откотрљати се 1872 

откотурати (се) в. откотрљати (се) 

откравити (се) 1894 

откресати 666 

откривати, открити 764а, 

933 

откриће 933 

открњити 693 

откуд 2249 

откужење 2167 

откулучити 251 

откуп, откупити (уцена) 293, (купови- 

на) 1503 

откупна пошиљка 1405 

откупнина 293 

откуцати, откуцавати (сат) 1808, (отип- 

кати) 164а 

откуцај (сат) 1808 

откучити 733 

отмен 75, 1155 

отмица, отмичар в. отети, (закон.) 1354 

отоболити се 5246, 2250а 

отоварити 773 

отоич 2293а 

оток (отеклина) 2137, 2147, 

1996а 

отока 1994 

отомбољити (се) 2250а 

отопити (се) 1894 

отоплети 2009 

оточити 804 

(пронаћи) 

(острво) 
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отпадак 23276 

отпадати в. отпасти 

отпадити 391 

отпадити се 226 

отпадник 226 

отпаковати 762а 

отпаргти 740 

отпасати 18312, (сабља) 14466 

отпасти (отпадник) 226, (одвојити се) 

23276, (не постојати) 2320 

отпевати 1102 

отперјати 573 

отпетљати 711, 735 

отпечатити 744 

отпис, отписати 2174а 

отпити 149 

отплакати 91 

отпирач 17346 

отплатг, отплатити 1565 

отпливати 570 

отпловити 1713г 

отпоздравити 444а 

отпонап 14416 

отпор 508, (физ.) 1863, (електр.) 1918 

отпоран 508, (физ. 1874а, (медиц.) 

2134а 

отпорити 740 

отпорник (електр. 1918 

отпоручити 359 

отпочети 2282 

отпочинак, отпочинути 2126а 

отправак 1249, (пресуде) 1307 

отправити, отправљати (вршити) 236, 

(послати) 280, (пошта) 1400, (тел.) 

14096 

отправник послова 12076 

отпратити 601 

отпрве 21806 

отпре 2292 

отпремати, отпремити 280 

отпремник (тел.) 19226, (радио) 1418 

отпремнина 1484в 

отприлике 99ба 



отпуст в. отпустити 

»„» _ из држављанства 1201 

отпустити (чинов.) 1265, (из службе) 

1484в, (посетиоца) 4426 

отпутовати 594 

отпучити 707 

отпушити 799а 

отпуштати в. отпустити 

отраг 2261 

отргнути 288, 607а 

отргнути се 607, (опоравити се) 2134 

отребине, отребити 752 

отрезнити (се) 158 

отресан в. отресит 

отресати 749 

отресит 60 

отрести 749 

отрести се 492 

отров 2145 

отрован 2145 

отровати 517, 2145 

отровати се 4вВ 

отровница 20516 

отромети 542 

отрпети 5086 

отрти 747 

отрцавати 476 

отрцан, отрцати се 299 

отрчати 558 

отсад 2299 

отсвирати 1088 

отсвуда 2249 

отсев, отсевати 1905 

отседати 520 

отседети 526 

отседлати 1698а 

отсек 2328а 

отсеком 1271а 

отселе 2299 

отселити се 595 

отсељеник 595 

отсести 520 

отсећи 666 

отсечак 666, (круг) 2215в, (лопта) 22346 

отсечан 465 

отсипати 804 

отсјај, отсјајивати 1905 

отскакати в. отскочити, 

992, 994 

отскок, отскочити 559, (физ.) 1877 

тскора 2293а 

отскочке 1877 

отсле 2299 

отслуживати, отслужити (црква) 1064, 

(вој.) 1424, (служба) 1484 

отспавати 2125 

отспреда 2260 

отсрдити се 848а 

отсркати, отсркнути 149 

отстајати 522 

отстојање 2266, (геом.) 2199в 

отстојати в. отстајати 

отстрага 2261 

отстранити 755, 607а 

отстрићи 671 

отступ, отступати, отступити (одуста- 

ти) 226, (повлачити се) 576, (вој.) 

1459а, (одударати) 992 

отступница 1459а 

отсудан 2354 

отсуство (отсутан) 218, (служба) 1484Г, 

(непостојање) 2320 

отсуствовати 218 

отсутан 218, 22406 

отсути 804 

отуд(а) 2249 

отуђити 12816 

отуђити се 489 

отужан (укус) 2123, (непријатан) 824 

отумарати 573 

отупавети 912 

отупети, отупити 2222а 

отурач 1624 

отурити 755 

отфикарити 666 

отхранити 142, 11746 

(одударати) 
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отцепити 679 

отчепити 799 

отшалити, отшалица 417 

отшетати 122 

отшити 740 

отшкринути 705 

отштампати 1848 

отштета, отштетити 325а, (закон.) 1331а 

отшуњати се 573, 593 

оћелавети 2084а 

оћоравети 2121ж 

оћутати 360 

оферта 1500 

официр 1429 

офуцати се 299 

охладити 18906, (побећи) 603 

охладити се 18906, (охладнети) 841, 

(уплашити се) 842 

охладнети 841, 8566 

охол 62 

охрабрити 385 

охрабрити се 843 

охрапавети 2226 

охромети, охронути 2109ђ 

оцал 1958 

оцаринити 1272 

оцат, општа 1843ж (оц-та П. уп. 8 20) 

оцедина 806 

оцедит 1999 

оцедити 806 

оцена 952а, (школ.) 1381 

оценити 952а, (вредност) 14696 

оцепити 679, (батине) 512 

оцепити се 1147вВ 

оцеубица 1363 

оцило 1900а 

оцрнити (боја) 19106, (кудити) 475 

оцртати (описати) 1122а 

очађавити 19005 

очајавати, очајање 834 

очамати 2309 

очарати (опсенити) 393, 

1082 

(допадање) 
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очатити 1065 

очврснути (чврстина) 1874в, (агрег. ста- 

ње) 1894а, (здравље) 2132а 

очевид, очевидац 2121, 217 

очевидан 93ба 

очевина 11714, 14726 

очекивати 873а, 2309 

очеличити (псих.) 88ба, (здравље) 2132а 

оченанш 10652 

оченаши 1061а 

оченути 682 

очепити (чепати) 618 

очерупати 580, (отети) 288 

очеткати 746 

очешати (се) 721 

очешљати (се) 118 

очиглед 2121 

очигледан 2121, (увидети) 936ба, очи- 

гледна настава 1372 

очијати 2041 

очимкати 682 

очински, очинство 11714, 

очинства 12806 

очинци 18397 

очистити 742, (заклано) 1845 

очистити се (отићи) 573 

очит 93ба 

очитати (молитву) 1065, (изгрдити) 472 

очито 93ба 

очитовање, очитовати 328 

очни 2087, очна болест 2153, очни ка- 

пак 2087а 

очњак 2094 

очуван 300 

очувати 26%а 

очувати се 23216 

очупати 680 

очух Па 

оџак (димњак) 1717г, (башт.) 1684а 

оџаклија 1736 

оџаковић 1153 

оџачар 1855 

ошамарити 512 

утврђивање 



ошантавети 2109ђ 

ошап 18446 

ошинути 512 

ошишати (се) 1853, (овце) 1695г 

ошљача 1858в 

оштар (супр. туп) 2222, (јак) 307, (глас) 

112, (строг) 465, (бол) 2124а 

оштенити се 2028в 

оштета (оштетити) 325 

оштетити 325, (покварити) 322 

оштећеник (суд.) 13196 

оштрач 1797 

оштримице 1796а 

оштрина в. оштар (о-штри-на П. уп. 8 

21) 

оштрити 675, 1597 

оштрица (секира) 1600, (нож) 1796а 

оштро в. оштар (0-штро П. уп. 8 21) 

оштроконђа 849 

оштрокутни, оштроугли 2212 

оштроуман 911 

ошугавети, ошугавити се, ошугати се 

2157 

ошурити 1700г 

П 
па 2377а 

пабирчити 1668а 

паведрина 2007а 

павиљон (изложба) 1516 

павит 2020а 

павлака 16936 

Пав-ле (П. уп. 5 18) 

паглодњак 2033 

пад в. пасти 

падавина 2008 

падавица 2156 

падати в. пасти, в. падавина, (датум) 

2270, (сродство) 1164, (догађати се) 

2342 

падеж (грам. 2383 

падина 2000 

падишах 1224а 

пажња, пажљив 898, (учтив.) 441 (па- 

жња П. уп. 8 17) 

пазакуп 1483 

пазар (куповина) 1503, (трг.) 1514, (про- 

даја) 1498 

пазарити (купити) 1503, (погодба) 1517, 

(продаја) 1498 

пазариште 1514 

пазити 898, (опрезан) 45, (неговати) 420 

пазити се (опрезан) 45, (љубав) 854 

пазухо 2100а, (лист) 2017 

пајалица 746а 

пајанта 1689а 

пајати 746 

пајац 1118 

пајван 1698г, 1821 

пајити 2125 

Пај-си-је (П. уп. 8 20) 

пајташ 1159 

пак 2377а 

пакао, пакла, паклен 1039 

пакет 762 

паклина 1790дД 

паклић 762 

паковати 762 

пакосник 861 

пакост, пакостан, пакосна 861 

пакт 1205а 

паладијум 1962 

паламар 1821 

паланка 20046 

палата 1718 

палац (рука) 2108в, (нога) 2109д, (мера) 

2200а, (паоци) 1622а, 1790а 

палацати 20516 

палапке 14416 

палача 1718 

палеж 1900 

палеоген 1984а 

палеозојско доба 1982 

палеолитско доба 19846 
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палеонтологија 1980 

палета 1197 

палетковати 1668а 

палидрвце 1772вВ 

палије 773 

паликућа 1355 

палисад 1774а 

палити 1900а, (бол) 2124а, (укус) 2123г 

палица 1633, (добош) 1100 

паличњак 1590 

палиште 1900в 

палма 2023дД 

палоција 17906 

палош 1446 

палуба 17136 

палудински слојеви 1984а 

паљ (брод) 1713в, (ступа) 1765 

паља 1900в 

паљба 1444 (паљ-ба П. уп. 8 20) 

паље 1839д 

паљевина 1900дв, (крив.) 1355 

памет, паметан 907, 908, дозвати се па- 

мети 907а, узети се у памет 45, на- 

учити памети 470а 

памтивек 2293 

памтити, памћење 902 

памук 1682, 2020к 

памуклија 18316 

памуклијаш 1836а 

памучан 1682 

панађур 1515 

панаија 1074в 

пангалоз 1156 

пандур 1269 

паница 1757 

пансион 1536ба 

панталоне 1831в 

пантљика 1637а, (мера) 1601, 2200в 

пантљичара (зоол.) 2067в, (медиц.) 2146 

панцир 1449да 

пањ 1689, (бот.) 2016 

пањега 17266 

пањкати 466 
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паор 2004а 

паоци (палац) 1622а, 1623, 1790а 

паочити 1790г 

папа 1051 

папагај 2043 

пападачи 2058 

папазјанија 18435 

папак 2035а 

паперје 2041 

паперта 1059 

папир 165 

папирни новац 1553 

папирница 1549 

папкари лијопрсти 2037, 

А такопрсти 2035 

папоњак 2035а 

папрат 2025а 

папрен 1843, (скуп) 1519 

паприка (бот.) 2021г, (зачин) 1843 

паприкаш 18435 

паприти 1843ж 

паприна (тестера) 1599, (млин) 18396 

Папуанци 2080г 

папула 18436 

папуча 1814, (механ.) 1610а, 1624а, 1630, 

1790 

папучар 1815 

пар (двоје) 21806, (једнак) 984, у тај 

пар 22816 

пара (невац)у 1554, 15518, 1552, на дру- 

гу пару 13136 

пара (физ.) 18956 

парабола (геом.) 2209, (физ.) 1872а 

параболично огледало 1906 

параграф 1275 

парада 1434а 

парадаис 18436 

паразит (бот.) 2025в, (човек) 254а 

паразитске болести 2146 

парајлија 1473 

паракувар 1842 

паралажа 479 

паралела (поређење) 981 



паралелан 2210а, 22356 

паралелник 16016 

паралелно везивање (електр.) 1918а 

паралелограм сила 1864 

паралелопипед 2231 

парализа 2155, 2156 

парамагнетизам 1913в 

парамециј 2071 

парампарче 1874г 

паран 21806 

парастос 1074а 

парати 683, (отшити) 740, (грепсти) 687, 

парати уши 824 

парафин 1964 

паре 1551 

парентеза 2389 

парионица 1833 

парип 1697 

парити (грејати) 1890а, (рубље) 1933а, 

парити очи 2121а 

парити се (зоол.) 2026г 

парк 20046 

паркет 17176 

паркетар 1786 

парламенат 1227 

парламентарна влада 1243а 

парламентарни избори 1231 

парложити 1655 

парни котао 1895в 

парница 1292 

парничар 1292а 

парнички трошкови 1308 

парњак (вршњак) Ш59а, (ренде) 1596 

пароброд 1713а 

парожак (рог) 20266, 

(виле) 1677 

паројак, паројчити се 17036 

парох, парохија 1051а 

партер 1717е, (позор.) 1115 

партизан 1232 

партија 2328а, (роба) 1495, (буџет) 1255, 

(игра) 176, (странка) 1232 

пгртијалник 1524 

(ракље) 16338, 

партикула 2369 

партицип 2386 

парфимерија 15416 

парџела 2204в 

парче 23276 (пар-че П. уп. 5 20), ради- 

ти на парче 1885а 

пас, пасји (зоол. 20288, морски пас 

2053в 

пас (струк) 2107, (појас) 1831е, (колено) 

165а 

пасаж 2004г 

пасаст 19101 
пасати 1831е, (сабља) 14466 

пасив 2386г 

пасива 1525 

пасиште 1675а 

пасјак 2094 

пасквица 2021Г 

пасма, пасмина 2026е 

пасмо 18248 

паспаљ 1839д 

пасош 1250, визирање пасоша 1207в 

паства 1043г 

пастеризовање 2167 

пастета 1845а 

пасти 566, (спустити се) 2258, (смањити 

се) 2172а, (цена) 15186, (пропасти) 

22, (погинути) 3, пасти око врата 

614, пасти у очи 896, пасти на ум 

(сетити се) 903, (помислити) 952г 

пасти (стоку) 1691а 

пастир 1695, (свешт.) 1048 

пастирица (птица) 2045 

пасторак 1174 

пастрвка, пастрмка 2053а 

пастрма 1845а 

пастрнак 2020љ 

пастув, пастух 1697а 

пастуља 1643 

пасуљ 2020е, 18436 

патак 2049 

патарица 1061а 

патарице 1192 

153 



патворити 991а 

патернитет 12806 

патинути, патисати (попустити) 2178в, 

(престати) 2286 

патити (се) 21 

патити (гајити) 2026е 

патка 2049 

патлиџан 2021г 

патња 21 

патоген 2139 

патока 1534д 

патологија 2139 

патос 17176 

патргати 1491 

патријарх 1051 

патриота 11906 

патрљ 1689 

патрола (вој.) 1435 

патролџија 1269 

патрон (пушка) 1441в 

патуљак 21138 

паћ 18756 

паћел 1831и 

паћеник 21 

паужина 146 

пауза 2287а, (позор.) 1111 

паузница 1689а 

паук 2062 

паун 2047 

пауновац 2059 

паучина 2062 

пафта 1831е 

пахати 746 

пахуљица 2217а, (снег) 2008г 

пацити 615 

пацов 2033, уништавање пацова 2167 

пачавра 1771 

пачарис 997 

пачати се 215 

паче (пиктије) 18435 

пачињак, пачији, пачји 2049 

паша (пасти) 1691а 

пашанац, пашеног 11866 
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пашканат 2020љ 

пашмаг, пашмак 1814 

пашњак 1675а 

пашњача 1831е 

паштета 1845а 

паштити се 255 

пашче 2028в 

певати 1102, (поез.) 1138, (петао) 1702а 

певач 1102 

певачице (птиње) 2045 

певница 10556 

певушити 1102 

пега 21106 

пегав 1910: 

пегавац 21437 

пегла 1833а 

педагогија 1369 

педаљ 22006 

педел 1398 

педесет 21806 

педикер, педикирати 18536 

пезити 1361 

пеизаж 1105 

пејоратив 2370 

пека 1759а 

пекар, пекарница 1840 

пекмез 18446 

пекна 18435 

пексимит 1841 

пелагра 2144 

пелен 2021к 

пелена 1832г 

пеленаш 1534в 

пеленгири 1831в 

пелеш 2084а 

пеливан 1118 

пеливој 1684 

пеликан 2049 

пелцер 2015а 

пелцовање 21426 

пена 18826 

пензија, пензионар 1259г 

пени 1554а 



пенис 2106а 

пентрати се 564 

пенџе 1814а 

пењати 604 

пењати се в. пети се 

пењача 1769а 

пепелужница 1130 

пепељав 1910в 

пепељак (бот.) 2019, (лептир) 2059 

пепељара 159 

пепељаст 1910в 

пепељача 1948а 

пепељуга 1130 

пепео 1900е 

пепеоница 159 

перад, перадарник 1701 

пераје (риба) 2053, пераја (свињче) 

1700г 

перајари 2029 

перајица 1681а 

пераст 2208 

пергаменат 165 

перда 1831] 

перец 1841 

перивој 1684 

перигон 20186 

перика 1853а 

перикардит 2150 

перило 758, 1833 

периља 1833 

перина 1739в 

период 2272, (грамат.) 2390 

периода (геолог.) 1980а, (физ.) 1873, 

(електр.) 1924, (менструација) 21286 

перионица 1731, 1833 

перитонит 2149 

периферија 2215, (град) 2004в 

перјаник 1225 

перјаница 1835а 

перјати (лан) 1681а, (бежати) 603 

перје 2041 (пер-је П. уп. 5 18) 

пермска периода 1982дД 

пернат 2041 

перо (птица) 2041, (за писање) 164, 

(кључ) 17346, (плуг) 1659 

перовођа 14846 

перон 1709 

пероноспора 2025в 

перорез 1796а 

Пер-са (П. уп. 8 20) 

Персијанци 2080а 

персонална унија 1202 

перуљати 680 

перуљати се 2041 

перуника 2023в 

перут 20844, 2110, 2157 

перутати 680 

перутати се в. перут 

перутац, перућац 2157 

перушка 2941 

перфекгт 23856 

перчин 2084а 

першун 2020љ 

песак 1776, 1976 

пескаоница 164 

песковит 1776 

пескуша 1656а 

песма (поез.) 1138, (певање) 1102 

песмарица 167 

песник 1138 

песница 2108г 

песничање 206 

пестозуб 87 

пет 21806 

пета 2109д 

петак 2312, црни петак 21 

петакиња (кобила) 16976 

петао 1702га 

петачка 17876 

пете 1831и 

петељка 2017, 20186 

пети (пењати) 604 

пети се 564, (дизати се) 2254, (повећа- 

вати се) 2171а 

петина 21806 

петићи 2143а 
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петица (оцена) 1381а, (врата) 1734а, 

(коса) 1669а 

петиција 1230 

петичар 1381а 

петља (везати) 734, (плетиво) 1827, 

(копча) 1830а 

петљавина 20 

петљанац 502 

петљанија в. петљавина, (брбљати) 111 

петљати 20, (сиромах) 1474 

петнаест 21806 

петни в. пета, из петних жила 255 

петодинарка 1554 

петорка (буре) 17876 

петпарац 1554 

петрахиљ 1061 

петров крст 2023а 

петрографија 1987 

петролеј, петролеум 1964 

пећ 1736 

пећар 1781, (пекар) 1840 

пећи, печем, пеку, печење 1840, (на 

ражњу) 18428, (Сунце) 19896, 

(укус) 2123г, (бол) 2124а, пећи ра- 

кију 1534г, пећи кафу 1534 

пећина 1998а 

пећка, пећњак 1736 

пехар 1755 

пехарник 1225 

пецати (рибу) 17056, (бости) 625, (за- 

једати) 457 

пецач 17056 

пециво (хлеб) 1841, (печење) 1843ђ 

пецкати, пепнути (бости) 625, (заједа- 

ти) 457 

печалба, печалити 1475 

печат 743, 1249 

печаторезац 1807 

печен в. пећи, (умешан) 913 

печеница 18435 

печењак 1843д 

печење 18435 

печити (мазити) 418 

156 

печити (убости) 625 

печити се 44 

печурка 2025в 

пеш (каца) 17876, (скут) 1830а 

пешадија 1427а 

пешак (пешачити) 556, (пешадија) 1427а 

пешачити, пешице 556 

пешкир 18321 

гештера 1998а 

пешчан 1976 

пешчар 1776, 1987а 

пешчара 2054а 

пивар, пивара 1534е 

пивница 1534 

пиво 1534е 

пизма 855 

пијавица 2067а, (кукица) 1635 

пијан, пијаница 157 

пијаничко лудило 2145 

пијанка, пијанство, пијанчити 157 

пијаћи 149, пијаћа вода 15346 

пијаца 1514 

пијетет 8586 

пијук (алатка) 1661, в. пијукати 

пијукати 1702в 

пијуцкати 149 

пик (карте) 197, имати пик на кога 509 

пикавац 159 

пикаљ 211а 

пикринска киселина 1969 

пиктије 18435 

пила 1599 

пилав 18436 

пилана 1599 

пиле 1702в 

пилетина 18435 

пилити (тестера) 1599, (турпија) 1592 

пилотина в. пилити 

пилула 2165 

пиљак 189 

пиљар 1529 

пиљити 21218 

пингвин 2049 



пинен 1971 

пинија 2024 

пинтер 1787 

пинути (сркнути) 149, (напит) 157 

пионир (вој.) 1427Д 

пипав 265, 2275а 

пипак 2054 

пипање в. пипати, чуло пипања 2119 

пипати 721, 2119, (истраживати) 931 

пипати (кидати) 680 

пипиревка 234 

пиплица 17026 

пипник 16016 

пипнути 721 

пир 139, (свадба) 1169 

пирамида (геом.) 2230, (кристал.) 1986 

пире 18436 

пиринач 20235 

пирити (дувати) 21156, (ветар) 2011 

пирјанити 18426 

пиркати (прати) 753, (пирити) 2011 

пирлитати 1824 

пирник 1169 

пировати 139, (свадба) 1169 

пиросфера 1975а 

пиротехничар 1803а 

пирун 17696 

писак (пиштати) 188де, (фрула) 1096, 

(гајде) 1097, (птица) 2041 

писаљка 164 

писанија 278 

писанка 1376 

писар 160, (чин.) 1260, 14846 

писарница 1223, 14936 

писати 160, (књижев.) 1121, (писмо) 374, 

(поклон) 278 

писаћа машина 164а 

писац 1120 

писка 1883е 

пискав 11036 

пискарати 1121 

писмен 161, (књиж.) 1121 

писмено 1249 

писмо 166, (слово) 162, (пошта) 1401, 

(грамат.) 2366 

писмоноша 1407, голуб писмоноша 2046 

писник 1096 

писнути 1889е, (уво) 2120а, ни писнути 

99 

пита 1844а 

питак 151 

питање 358, (предмет) 953, у питању 

9238, довести у питање 25, 2322а, 

знак питања 2367 

питати (питање) 358 

питати се (поздрав) 444 

питати (хранити) 142 

пити, пиј, пијмо, пијте 149, – (зоол.) 

2026в, (опијати се) 157, (пушити) 159 

питије в. пиктије 

питом (живот. 2026е, 

(земља) 1656а 

питомац 1387, 1394 

питомина 1656а 

пића 2026е 

пиће в. пити, (напитак) 1534а итд. 

пихтије в. пиктије 

пишманити се 226 

пишталица црна 2044 

пиштати 1889е, (уши) 2120а, (плакати) 

91 

пиштаљка 1889е 

пиштољ 1441а 

ПЈ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

П-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

ПЛ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

плав 1910г, (коса) 2084а 

плавети (се) 1910г 

плаветнило, плавило 1910г 

плавити (поплава) 19946, (млеко) 16936 

плавити в. плав 

плавојка, плавуша 2084а 

плавоок 20876 

плажа 1992 

плаз 1659 

плазати се 200 

(човек) 440, 
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плазина 18396 

плазити (језик) 2095 

плазити се 97 

плазма крвна 214а 

плакавица 6 

плакат 3396 

плакати (плач) 91 

плакати (прати) 753 

плам, пламен 1900г 

пламена лампа 1920 

пламенаст 2208 

пламеник 2143а, 2157 

пламењача 2025в 

пламтети 1900г 

план (намера) 880, (грађев.) 17746 

пландиште, пландовати 1691а 

планета 1989в 

планиглоб 1990д 

планина 2000 

планинар, планинац 2000 

планинка 1691а 

планути (пламен) 1900г, (гнев) 848, (по- 

трошити се) 301, (пушка) 1444 

пласт, пластити 1677 

плата 1485, (чинов.) 1266 

платежна средства 1562 

платив 15626 

платина (метал) 1962, (дрво) 1689а 

платинасти метали 1962 

платити 1562, (искихати) 4706, платити 

главом 3 

платиша 1562 

платка, платкати се 197 

платнар 18256 

платнарска радња 1543 

платнен 18256 

платно 18256, (сликар.) 1105, (тестера) 

1599 

плаћа 1485 

плаћање, плаћати 1562 

плаћеник (вој.) 1421 

плах, плаховит 849, 890 

плахта 1748а 
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плач, плачан 91 

плашило, плашити 842а 

плашити се, плашљив 842 

плашњача 1677 

плашт 1831 

плаштани лист 2065 

плаштаница 1061 

плебисцит 12276 

плева 20186 

плевити 1662 

племе 1190а 

племенит 1012, (племство) 1158 

племенски 1190а 

племић, племићки, племство 1153 (пле- 

мић-ка П. уп. 5 20) 

плен, пленити 288 

пленум 1230 

плес 198 

плесан 2025вВ 

плесати, плесач 198 

плеснив 20258 (пле-снив П. уп. 5 17) 

плести 709, 1827 

плести се 215 

плетар 1793 

плетара 17038 

плетеница 2084а, (униформа) 14496 

плетер 799, (зид) 1774а 

плетиво 1827 

плетиља 1827 

плетића игла 1827 

плеткаш 502 

плетњица (плуг) 1659, (кола) 1790в 

плећа, плећат, плеће 2100 

плећка 2100 

плеурит 2148 

плех 1799 

пливалиште 570 

пливање (физ.) 1881 

пливати 532, 570, (физ.) 1881 

пливач 570 

плик 21376 

плима 1992а 

плин 18606 



ДУ 

плинути 19946 

плиоцен 1984а 

плисирати 1829в 

плиска 2045 

плитак, плићи 2223а, (вода) 19946 

плитица 1757 

плиткоуман 912 

плићак, пличина 19946 

плиш 1825а 

плован (патак) 2049, (жупник) 1051а 

плован (река) 19946 

пловац 17056 

пловидба 1713 

пловити (пливати) 532, (брод) 1713Г 

пловка 2049 (плов-ка П. уп. 8 20) 

пловке (игра) 195 

пловућац 1987в 

пловуше 2049 

пловчији, пловчји 2049 

плод (бот.) 2019, (успех) да, (дејство) 

2354 

плодан (бот.) 2019, (земља) 1657, (ства- 

рати) 2319 

плодити се 2127 

плодник (бот.) 2018г 

плодница (материца) 21066 

плодоносно улагање главнице 1573 

плодоред 1653 

плодоуживање 12818 

плођење 2127 

>плојка 195 

плоска 1754а 

плот 1720 

плотун 1444 

плоча 2217а, (потков.) 1698в, 

1776 

плочица в. плоча, (таблета) 2165 

плочник 2004г, 1777 

плуг 1659, (мера) 22046 

плужити 1658 

плунџер 1621 

плурал 2380 

плус 2182 

(камен) 

плусквамперфекат 23856 

плута в. плуто 

плутњак 2022а 

плуто 16896 

плутократија 11536, (влада) 1214 

плућа 2102, запаљење плућа 2148 

ПЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

пљаснути 1889е 

пљачка, пљачкати 288, (рат) 1453в 

пљескати 248, (тапшати) 85, (шум) 

1889е 

пљоснат 2220а 

пљоснатица 2053а 

пљоштимице 2262, (нож) 1796а 

пљуваоница 1753а 

пљувати 2117Г 

пљувачка 2094а 

пљувачна жлезда 2094а 

пљунути 2117Г 

пљусак 2008а 

пљускавице 2143а 

пљускати 714 

пљуснути (просути) 804 
пљуснути в. пљуштати 

пљуштати (киша) 2008а, (догађати се) 

2342, (вода на уста) 135 

П-Н (раздваја се П. уп. 5 20) 

пнеумонија 2148 

пнеумоторакс 2148 

П-Њ (раздваја се П. уп. 5 20) 

по 2256, (према) 2356 

по (прилошко П. уп. 5 33) 

по (пола) 21806, ... и по 2171 

побадати 796 

побаскијати 1689а 

побауљке, побаучке 563 

побацити, побачај 2129в, (крив.) 1363 

побашка 2333а 

победа, победилац, 

510, (утакмица) 25дбда, 

(суд) 1307 

победоносан 510 

побелети 1910а 

победити (борба) 

(рат) 1462, 
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побеснети (гнев) 848, 890а, (медиц.) 

21435 

побећи 603 

побијање, побијати (забити) 796, (вод. 

камен) 18396, (цену) 15186, (оповр- 

гавати) 95да, побијање судске одлу- 

ке 13Па 

побити в. побијати, (убити) 517, (уни- 

штити) 310 

побити се 504 

побледети 2114а 

побожан 1021 

побојавати се 842 

поболевати 2133 

побољшати (се) 321, 425а 

поборавити 904 

поборник 5046 

побости 796 

побочан, побочке 2262 

побочница 14576 

побрати 678 

побратим, побратимство 1160а 

побринути се 241 

побрисати 747 

побркати 262 

побркати се (погрешити) 262, (завада) 

505 

побројити 2175 

побуда 883, 2351а 

побудалити 909 

побудити 883, (изазвати) 2354 

побуђати 2025в 

побуђен 883 

побуна 1239 

побуњеник 1239 

повадити 783 

поваздан 2280 

повалити 644 

повампирити се 1024 

поварити 17948 

повез, повезати 734, (књиговез.) 1849 

повезача 1831и 

повезица 2163 
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повелики в. велики 

повеља 168 

поверавати в. поверити 

повереник 943, (трг.) 

избори) 12316 

1494, (парлам. 

"поверење 943, злоупотреба поверења 

1341 

поверилаџ, повериоца, повериоци, по- 

верилаца, поверитељ 1487а 

поверити (дати) 2696, (казати) 330 

поверити се 330 

поверљив 943, 1146а 

поверовати 942, 943 

повесмо 1681 (по-ве-смо П. уп. 8 17) 

повесница 1134 

повест 1134 

повести (водити) 609, (возити) 653, — 

коло 198, — парницу 1292, — истра- 

гу 1322, — преговоре 388 

поветарац 2011 

повећати 2171а, 2178а, 2218 

повећи 2218 

повечерје 23136 

повештати 299 

повијати (дете) 1832г, (терати) 498 

повијати се 1873а 

повије 2087а 

повика 469 

повикгти 100 

повиновати се 234 

повирити 2121Г 

повисити 2171а, (цену) 1518а 

повисок 2203 

повити 18327 

повити се 1873а 

повише 2171а, 2178а 

повишица 1266а 

повлађивати 414 

повлака (павлака) 16936, (црта) 2199 

повласно добро 1281в 

повластити, повластица 1276 

повлачење в. повлачити (се) 

повлачити 649, (последица) 2356 



повлачити се 228, (трајати) 2272, (рат) 

Н5да 

повлашћен 1276 

повод 2352, 883, дати повода 2354 

псвод (коњ) 16986 

поводањ 19946 

поводац 16986 

поводити се (угледати се) 232, (тетура- 

ти се) 560 
поводљив 232 

поводник 16985 

повозити 621 

повој 1832г, (почетак) 2282 

повојница 278 у 

повољан 1а, 425а, (пријатан) 823 

повољити 415 

поворка 2176, (народа) 1149 

повраз 1750в 

поврат 2288, (крив. :3:6а 

повратак 574 

повратна грозница 21437 

~ сила (закон.) 12747 

повратити (добити) 11, (дати) 281, (по- 

сувратити) 699, (из желула) 2149 

повратити се (вратити сеу 574, (осве- 

стити се) 2155 

повратник 1950а 

позратнина (пошт. 120 

2133а 

повраћај 281, — права 12382, 

не 1272 

повраћање в. повратити, повраћање бо- 

лести 2133а 

повраћати (се) в. повратитн (се) 

повреда в. повредити, телесна поврела 

1362, повреда тајнг писама 1339 

повредити (ранити) 628, «(позледити) 

21365, (прекршити) 235 

повремен 2290а 

повресло 18906 

воврнути 699 

повртарство 1683 

поврће 18436 

~ 
га, (медиц.) 

- нари- 

повох (врх) 2252, (уз) 2174 

површан 2330а, (овлаш) 21788 

површина 2204, 2238, неравна површи- 

на 2224, кружна површина 2215 

повука (пошт.) 1405, (берза) 1523а 

повући (вући) 649, (опозвати) З9ва, (из 

оптицаја) 15517, (напити се) 157, (пу- 

шити) 159 4 

повући се 228, 576, (рат) 145%а, пову- 

ћи се у себе 901 

повучен 23 

повучина 1523а 

погађати в. погодити 

погађач 1027 

погазити (ногама) 621, (прекршити) 235, 

погазити обећање 372а 

поган (измет) 20268 

поган (нечист) 1875а, (човек) 1000 

поганац (медиц.у 2157 

поганија 1156 

поганик 1922 

поганити 1875а 

погасити 19006 

погача 1841 

погачар 2923а 

поглекад 2271 

погибао, погибељ 25 

погибија, погинути 3, (чезнути) 877 

поглавар 1241а 

поглаварство 1241а, општинско погла- 

варство 1269 

поглавит 238ба 

гоглавица 1241а 

поглавље 2328а 

ногладити 613 

поглед (гледати) 2121а, (начело) 956, 

у погледу 953За 

погледати 2121а 

погнати 498 (по-гна-ти П. уп. 8 22) 

погнути се 530 (пог-ну-ти П. уп. 58 20) 

поговарати се 339 

поговор (књига) 1123, без поговора 483 

погодак, погопи 210а, 727а 
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погодан 425а, 823, 874 

погодба (споразум) 389, 

(услов) 23412 

погодбени начин 2386в 

погодити (гађати) 210а, 727а, (напад) 

23572, (решити) 934, (сликар.) 1105 

погодити се (споразумети се) 389, (трг.) 

1517 

погон (гонити) 498, (пушка) 14437, 

(мех.) 16086, службени погон 1294 

ногоњач 16086 

погорелац 19008 

погоршати 2133а, 959 

погосподити се 1155 

погстову 2178а 

пограбити 286 

погранични 2005а 

погрбити се 530, 20259 

погрда, погрдан 461, 472 

погреб, погрепсти 5 

вогрешан, погрешити, 

о8еба 

погружен 8833 

погубити (убити) 517, 

271 

погубљење (законо 1326 

погурити се 530 

погушати се 504 

ПОД- (не раздваја се П,. уп. 

под (испод) 2259 

под (патос) 17176 

подавати се 234 

подавити («лавити) 622 

подавити (подвити) 699 

подавно 2293 

подагра 2144 

подадути 2137 

поданик 1201 

подао 68 

подарити 278 

подастрети 774, (поднети) 277 

податак 926 

подати се 234 

(трг) 1517, 

погрешка 252, 

(изгуднти) 23, 

5 22) 
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'"подбити се 2137а 

подбадати 387 “4 

подбан 12416 | + 
подбацкти (камена) 203, балета | 

9946 

полбел 2021к 

подбити 1510 

подбој 1722 

подбости 387 

нодбочити се 559 

подбрадак 20922 

подбувити 1239 

подбухнути, подбуо 2137 

подвала, подвалити 581 

подвеза 1881 

подвести 19026 | 

подвиг 9 | 

подвијати 699 | 

подвикнути 100, «коме) Зб5а | 

подвилична жлезда 2084а ; 

подвити 63 | 

подвластити 498 

подвлачити в. подвући 

подводан 19946 

подводнти 10026, (под-во-ди-ти П. уп. 

5 22) ј 
подвођење (кр зив.) 1361 

подвожњан 2003а | 

подвоз 658 | 

подвојен 23275 | 

подвољак 2992а | 

подлворење 442 | 

нодворник 1857 

подвратних 2039ба 

подвргнути 408 

подвргнути се 234 

подврнути, подевртати 699 

подврли в. подвргнути 

подвући (вући) 775, (писање) 163, (иста- 

ћи) 337 (под-ву-ћи П. уп. 8 22) 

подвући се 588 

подглавак 17366 

подговарати, подговорити 387 



подгорје 2000 

подгревати, подгрејати (грејати) 189да, 

(потпиривати) 2354 

подгризати, подгристи 677 

подгрљача 16945 

подгуркивати се 373а 

подејствовати 241, 376 

подела, поделити 2328а, (мат.) 

подељена мишљења 224а 

подерати 679 

подерина 18505 

подесан 823, 425а 

подесити 319 

подесити се 2324 

подест 1717д 

подетињити се 43 

подешазати 319 

подешавати се 232га 

подземни 1997а, подземна вода 19956, 

подземно стабло 20166 

подзидати 1774 

подивљати (зоол.) 20265, (суров) 513а 

подизати (дићи) 646, (грађев.) 1774, 

(направити) 309, (гајити) 421, 2026е 

подилазити (вода) 1882а, Скмарци) 

2139а 

подина 2000 

подићи в. подизати, (цену) 

главу 5466 

подићи се 2254, (устати) 522а, (наста- 

ти) 2318, (устанак) 12392 

подићи в. подилазити 

подичити се 62 

подјамчити се 1489 

подјарити (ватру) 19998, «подбостни) 387 

подјармити 408 

подјармица 16945 

подједнако 984 

подјезична жлезда 2094а 

подлактица 21086 

подланица 21988 

подлац 69 

подлежати 406 

2183а, 

#18да, — 

подлећи (у борби) 5106, (смрт) 3, (суд) 

1307 

подлизивати 1882а 

подлистак 1141 | 

подлога (зид) 1774а, (суштина) 2330а, 

(опанак) да 

подложан (квару) 9596 

подложити 19008 

подложвин 18234а 

подлокати 19946 

подлост 69 

подлупити се (хлеб) 1841 

подмазати 77Ја, (подмчтити) 395 

подмерити 1866ба 

подмет 2388а 

подметати в. подметнути 

подметач 16:16 

подметнути (метнути) 774, 2259а, (крн- 

илом) 482, (штројити) 1697а, подмет- 

нути ногу 515 

подмигивати се 458 

подмирити Зла 

подмитити 395 

подмладак 2077 

подмладити се 20746 

подморница 1465 

подмукао 69 

поднадути 2137 

поднајам 1483 

поднапити се 157 

поднаредник 1429 

подне 2315 

поднебље 2006 

подневак 19996 

подневни 2315 

поднесак 1248 

поднети (донети) 652, (предати) 277, 

(трпети) 21, (издржати) 258, може 

поднети 296 

поднимити се 536 

подножје (зид) 1774а, (брдо) 2000 

подножник 1824а 

поднос 1762 
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подносити в. поднети, (рпети) 2357а, 

(доликовати) 1083 ј 

подношљив 825 

подоба 2206, 2331 

подобан 990, 874 

подобар 425а 

подобро 21786 

подозревати, полозрив 946 

подојити 2130 

подоргти 1658 

подофицир 1429 

подопкан 2396 

подражавати 233, 531 

подразумевати 952в 

подранити 2304а 

подраст 2149 

подред 971 

подредити, подређен 379 

подрезати 666, (пчелар.) 17038 

нодрепница 1698дД 

подржавати 422 

подржати 2272 

подривати (копати) 554, (ометати) 485 

подригивати 2149 

подрсбан 1855а 

подробан 2327Г 

подрубити 656 

подруг 21806 

подругивати се, подругљив 458 

подругуша 1139 

подружница 1493а 

подрум 1733, (бифе) 1534 

подрумар 18578 

подручје 1252а, (суд.) 1287 

подрхтавати 2119а 

подршка 422 

(подс.. В. ПОТС...) 

подударан, подударати се 984, (геом.) 

22116 

подуже 2273 

подужити 2291 

подужица 1487 5 Ја 
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подузети, полузетник 1649 

подупирати (мех.) 726, (помоћи) 422 

подупирач 726 

подуплата 183ба 

подупорањ 726 

подупрети Б. подупирати 

подухват 245 

подухветити 549а 

подухватити се 245 

поду је 1074а 

поезија 1338 

пожалити се 353 

пожапке 563 

пожар 19908 

пожарни (стражар) 14356 

пожелети, помељан 827 

пожети 1668 

поживети, псживити | 

пожиочити 15892 

пожњети 1658 

пожртвован 246, 1015 

подхртвовање 230, 1015 

пожуда 877 

пожупити (се) 254 

пожутети 1910 

позабавити се (остати) 518, (бавити се». 

ЊЕ! 

позавидети 861 

позади 2261 

позадина (рат) 1453а 

позадуго 2273 

позгимати, позајмити, позајмица 298 

позаконити, позакоњење 1230а 

позаментар 1828 

позан 2306 

позван в. позогти, (дужност) 1908 

позвати 363, (посета) 442В 

позвати се 3258, (разлог) 2352 

поздер 1680 

поздрав, поздравити 444 

поздравнти се 446 

позеленети, позелгнити 19103 

поземљуша 1718 



позив (звати) 363, (телеф.) 1414, (суд) 

1294, (струка) 1650, (вој.) 1423 

позивар 1294а 

позивати (се) в. позвати (се) 

позивница 442в, (телеф. 1414 

позитив 1852 

позитиван 987, 2317, (мат.) 2179 

позиција (буџет) 1255 

позлатар, позлатити 1805 

позледа 21366 

позлити 2133 

познавалац 922, 

1300 

познавати 922 

познавати се 896 

позваник, познанство 1158 

познат 923 

позната (мат.) 2194 

сведок познавалан 

познати 924 

позница 1685 

позно 2306 

позобати 20262 

позор 45 

позоран 898 

позориште 1109 

позорје 2342 

позорник 1268 

позорница 1116, (догађај) 2342 

позубати се 500 

поиграти 176 

поиздаље 2266 

понмати 915 

понменичан, поименце 979 

поискати 456 

појав 2342 

појава 2121, 2318, (позор.) 1110, при- 

родна појава 1860 

појавити се 2121, 2318 

појагмити (се) 288 

појадати се 353 

појам 918 

појаман 9156 

појас 18312, 

2234а 

појасаст 1910] 

појата 1721 

појати 1102 

појахати 5бда 

појачати 307, 2178а, (физ.) 1874в 

појевтинити 1520 

појединац 1145, 2333 

појединост 2328 

појести 130 

појести се 851 

појило 20262 

појити, појишле 2026е 

појмити 915 

појмљив 916 

појурити (трчати) 209, (терати) 498 

показати 938, (упозорити) 366, (поучи- 

ти) 380, 923г, (научити памети) 47да 

показати се 2318 

показивати в. показати, (настава) 1379 

покајан, покајање 1019, (религ.) 1035 

покајати (осветити) 487, (грехе) 470в 

покајати се (жалити) 834а, в. покајање 

покајник в. покајање 

покалдрмити 1777 

покалуђерити (се) 1050 

|рокапати 1882а 

покарати 472 

покграти се 500 

покаткад, покашто 2290а 

покварен 9596, (морал) 1000 

покварењак 1000 

покварити 322, 9596 

покварити се в. покварен, (хем.) 1932 

поквасити 1883а, (частити) 419а 

покивати 1669а 

покидати 678 

покипети 1895 

покиселити 1883а 

покиснути 2008а 

покладе 1070а 

помлањати (се) в. поклонити (се) 

(геогр.) 19905, (лопта) 
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поклапати 763 

понлапатн се (слагати се; 985 

поклапуша 16945 

поклати 517 

поклати се 504 

поклекнути 5272 

поклепати 17948 

поклечке 527 

поклизнути 567, 

рално) 1000 

поклисар 12067а 

поклич 100, 363 

поклон (дар) 278, (наклон) 445, уговор 

о поклову 1282г 

поклоник 10202 

поклонити 278 

поклонити се 445 

поклонодавац, поклоноприман 12827 

поклопац, поклопити 763, (одтогор) 358 

покљуница 2042а 

покожица 2110 

покој 49, за покој; дуге 1074а 

покојник 36 

поколебгти 9496 

поколебати се 886 

гоколеник 1748а 

поколење Пб5а 

покољ 517, (рат) 1456 

покондирити се 1155а 

покоп, покопате 5 

покопина 1687 

покор (укор) 471, (брука) 1077 

покоравати се, покоран 234 

покорити 408 

покорити се 234 

покосити 1676, (убити) 517 

покоснина (кост) 2111, (бот.) 2023а, за- 

паљење покоснице 2158 

покошкати се 500 

покрађа 289 

покрај 2267, (упркос) 2354г 

покрајина 2005 

покрасти 288 

(попустити) 17, (мо- 

165 

пократнти 2202 

покрвити се 504 

покренути 634, — 

не 1140 

покренути се 553 

покрет 1861, (полазак) 577, (полит.) 1236 

покретан 634, (имање) 1472а 

покретати, покретач в. покренути 

покретнина, покретност 1472а 

покривати в. покрити 

покривач 17482, (кревет) 1739вВ 

покрити 764, (покриће) 156ба 

покриће 15602 

покрмачити 1875а 

питање 953, — нови- 

покров 5 

пекровзан 17482, (коњ. 1638а 

покровитељ 426 

покропити 780 

покрстити (се) 1078 

покрхати, похртити 682 

покрштењак 1044, 1073 | 

покудити 475 | 

покуљатн 1282а | 
покуњити се 838 

покупити 273, (дизгине) 16882 

покупитн се 2202 

покус 932 

покућгр 1857 

покућство 1737 

покушавати, покушати 240 

покушај 240, (крив.у 13162 

пол (физ.) 1913, (геогр. 1990, (спгол) 

20267, 2073 

пола 21806 

пола (скројка) 18256 

полагано 1862а 

полагати (метнути) 644, (стоци) 20262, 

в. положити, полагати на што 378, 

957 

полажшајник Идба 

полазак, полазити 577, 2282, (прости- 

рање) 2245а, (походити) 579 

полако 1862а 
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полакомити се 877а 

Полара 1989 

поларизација (светл.) 19122, (електр.) 

1917 

поларни 1990, поларка област 

поларна светлост 1984 

полартик 1990а 

поласкати 434 

полгође 2276, (шиола) 1374 

полевати 789 

поледица 2010 

полеђина 2243а 

полеђушке 531 

полен 20188 

полепшати 10782 

полет 891 

полетарац (птиџа) 2041, (почетник) 9256 

полетгти 18862, (похитати) 264 

поливати в. полегвати 

полигон (геом.) 2214, полигон сила 1364 

полизати 67ба 

полијелеј 1772а 

полеклиника 2164 

полином 2191 

полип (звол.) 2068а, (медил.) 2147 

полити 780 

политика, политичар 1234 

политички покрет 1236, политичка пра- 

ва 1211, нолитичка странка 1232 

полић 17546 

полица 1742а, (ссигур.) 1526 

полиција 1268 

ноличица (кола; 17908 

полка 198 (пол-ка П. уп. 5 29) 

полни в. сполни 

полован 299 

половина 21806, (време) 2283 

половити 21806 

пОлОБНИК 15348 

подог (сјаје) 17027 

положај (место) 2240, (физ.) 1861, (чи- 

нов.) 1260, (рат) 14526 

положајна група 1261а 

1999, 

положар 289 

положен 2251 

положити (метнути) 644, (стоци) 2026е, 

(платити) 1562, положити рачун 

1567, положити оружје 14566, поло- 

жити испит 1379 

положница 20154 

полој 19926 

поломити 682 

полошке 2251 

полубрат 1175а 

пољувача 22166 

полуга 1582, (физ.) 1869 

полугодишњи 2276 

полугодишњица 1074а 

полудети 910 

полузвгничан 1246 

полукрван 20872 

полукруг 22158 

полулопта 2234 

полумесец 1989г 

полумрак 1902в 

полумртав 21326 

полуострво, полустон 1938 

полупати 698 

полупречник 2215 

полусестра 176а 

полуслужбен 1246 

полуспрат 17172 

полутан 9276 

полутар 199ба 

полутка (мех.) 1628 

полутон 18896 

получити 282 

пољак 1269 

пољана 1998 

Пољаци 2080а 

пољачина 2150 

поље 1998 

пољоделан 165! 

пољопривреда 1651 

пољубан, пољубити 615 

пољуљати З3да 
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помагати 422, (запомагати) 364 

помагач 422, (крив.) 13156 

помада 2165 

помазање 1972 

помајка 11716 

помакнути в. помаћи 

помало 2177, 2178в 

помаљати 755 

помаљати се 2121 

помама, помамити (се) 89да, (луд) 910 

поман 241 

помањкање 2320 

помањкати (нестати) 2321, (поцркати) 3 

помаћи 634 

помаћи се 553, (физ.) 1861 

помахнитати 910 

помеђаш 1157а 

помељар 18398 

помен (поменути) 338, (парастос) и 

ни помена 2320 

поменути 338 

померати, померити 634, _ памећу 910 

померити се в. помаћи се 

помести (чистити) 747а 

помести (забуна) 990а 

помести се 262 

пометина 21295 

пометња (забуна) здба, (грешка) 262 

помешати (саставити) 392, (прометшати) 

712, (побркати) 262 

помешати се (физ.) 1884а 

помијара 1730 

помије 7258 

помилар 18398 

помиловање 1338 

помиловати в. помиловање, (миловати) 

613 
помињгти 338 

помкрење 501 

помирисати 2122 

помирити 501 

помирити се 501, (пристати) 224 

помирљив 501 

168 

помисао, помислити 952г 

помиџати (се) в. помаћи (се) 

помичан 634 

помишљати в. помислити, (намера) 88да 

помлатити 517, (град) 310 

помлинар 1839в 

помножити 2183 

помња 241 

помодан 1199, 1828 

помодарка 128, 1838 

помодрети 2'84а 

помбол 2121 

помолнти 755 

помолити се, помаљати се 2121 

помолити се (Богу) 1965 

помор 2141 

поморанџа 2020ж 

поморац 1713 

помсрити 517 

поморски 1992 

помоћ 422, правна помоћ 1324, прва 

помоћ 21683, звати у помоћ 364, 454 

помоћи 422 

помоћни 2355 

помоћник 422, (служба) 14840, (запат) 

17736, (суд.) 12798 

помоћница (бот.) 2021г 

помоћу 2355 

помрачити 910, — славу 433а 

помрачење Сунца 19896 

ке Месеца 1989г 

помрети 3 

помркивати 373 

помрсити 710, — рачуне 485 

помрчина 1902в8 

помусти 1692а 

помутити 1884, 

помутња 1238 

помучити се 21 

понављање в. пснављати, понављање 

кривичног поступка 1330 

понгвљати 346, 2288, (школа) 1380 

понављач 1380 

срећу 837а 



понајвише 2171, 2178а 

понајлак 1862а 

понаособ 2333а 

понашање, понашати се 35, 74 

понегда 22712, 2290а 

понегде 2241 

понедељак 2312 

понекад 2271, 2290а 

понети (носити) 652, (трудноћа) 2129, 

(усеви) 1667 

понети се (горд) 62 

понешто 23725 

понижавати, понизити 462 

пониже 2203а 

понизан 67 

понизити се 67 

понихвица 1683а 

понирати 198ја 

понићи (нићи) 20196, (порекло) 2282а 

поништај исправе 12908 

аоништити (увиштити) 310, 

1251, (опозвати) З98да 

понова в. поново 

поновац 1380 

поновни, поново 2288 

понор (амбис) 20002, (река) 1984а 

понорница 1994а 

понос, поносан, поносит 867, (горд) 62 

поносити се 867, (горд) 62 

поноћ 2313а 

понтиски слојеви 1984а 

понтоњер 14275 

понуда, понудити 274, (трг.) 1500 

понудити се 437 

понукати 387 

поњава 1739в 

поњатан 916 

поодавно 2293 

поодјутрити се 2314 

поодрасти 2074 

поорати 1658 

поочим 1171а 

пооштритн 465 

(такса) 

поп 1048 

попадати (пасти) 566, (попасти) 2256 

попадија 1048в 

попара 1843д 

попарити 18422, (чај) 15343 

попасти (паша) 1691а 

попасти (наслагати се) 2256 

попац 2055 

попаша 1691а 

попашан 877а 

попевка 1139 

попети 604, 646 (поп-нем П. уп. 5 20) 

попети се 564, (дизати се) 2254 

попис (списак) 160, (забрана) 1310, (за- 

оставштине) 12836, (становништва) 

1257 

пописати в. попис 

попити 149 

поплава 19946 

поплавети 1910г 

поплат (нога) 2109д, (обућа) 18142 
поплашити 842а 

поплашити се 842 

поплеснивети 2025В 

поплочар, поплочати 1777 

поповати З8ба 

поподити 17176 

по подне 23156 

поподневни 23156 

попола, пополе 21806 

поправилиште 13206 

поправити 321, 425а, (оправити) 324 

поправити се (морал) 999 

поправка ве. поправити 

поправљање, поправљати в. поправити, 

завод за поправљање 13206 

поправни испит 13796 

попратити 601 

попреко 2252, гледати попреко 96, 855 

попрети 310 · 

попретити 488 

попречак, попречке 2262 

поприште 2342, (борба) 504 
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А 

попрсје #1105 

попрскати бшкропити) 789 

попрскгти (попуцати) 1874г 

нопруг 1698а 

попузнути 17 

попунити 813, (уписати) 160, (мањак) 

2327 

попуст 1521 

попустити (олабавити) 716, (смањиги) 

15186, (смањити се) 21788, (по- 

пустљив) 2250, (попузнути) 17 

попустљив 2256 

попух 981 

попутинна 594 

попунати (попрскати) 1874г 

вопушнти 158 

попуштати ВБ. попустити 

пор 2023а 

пора 210 

ворабни уговср 1282и 

поравнање (стечају 1315а, (суд) 1286 

поравнати се 1226 

поравишти 2264 

поради 881 

порадити 241 

порадовати се 832 

порађата се 212да 

поражавајући, поражавати ве. порази- 

ти, поражен 953 

пораз 14, 22, (рат) 14б2а 

поразан 14 

поразити (упоопастити) 516, (запрепа- 

стити) 963 

порамак 1832а 

пораменице 18313 

поранити 23042, (уранити) 116 

пораст 21136 

порасти 22182, (човек) 21136 

поратни 1453 

порвати се 205 (пор'вати се П. уп. 8 2) 

поребарке 531 

подебркџа 2102, запаљење поребрице 

2148 
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поревенити се 13136 ма, ЕН 

поред (место) 2267, 2267а, (уз) 2174, 
(упркос) 2354г 

поредак (полит.)у 1237 

поредба 981, (грам. 2384 

пореднти 981 

порећати 996, 2268 

поређење 981, (грам. 2384 

порез, пореза 1271а 

порезати (сећи) 665, (пореза) 1271а 

порезник 1271а 

порекло 2282, (породично) 1165 

пореклописке књиге 20267 

пореметити, поремећај 320, 23522, (то- 

кварити) 322, (испретурати) 997 

поресна уппава 1271а 

норећи 344 

поречје 1994 

поречкати се 500 

порити (сећи) 666, (месар) 1845, (пара- 

ти) 683 

порицати 344 

поркет 18256 

поробити 1464 

пород 1172 

псродиља 2129а 

породиљска грозница 21438 

поредити се 2129%а 

нореднпа, породични 1128 

порођај 21292 

поромје 16945 

порозан 2227 

порок 10098 

поросити 789 

порота 132ба 

порочан 1009 

порта И б5а 

портрет 1105 

портфељ (мивнист.) 1248 

поруб, порубнти 18298 

поруга 458 

поружнети 1080а 

порука в. поручити 

"У 
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поруменети 2184а 

поручити (вест) 365, (трг.) 1508 

поручник 1429 

поруџбика 1508 

порушити 694 

порфир 1987в 

перцелан 1540 

поршеланска земља 1957 

порција (јела) 141, (посуђе) 1757 

посаветовати 381 

посаветовати се 388 

посад 2299 

посада (тврђава) 14516, (брод) 1713 

посадити (метнути) 5266, (садити) 1687, 

20162 

посадити се 5262 

посао 251, (трг. 1493, (обрт) 1599, (ње- 

гова посла) 35 

носвађати (се) 590, 555 

посве 21782 

посведневно 2289а 

посведочитн 342 

посвета, посветити (наменити) 882, 

(књига) 1123, (свештен.) 10482, (упу- 

тити) 380, (поверити) 338 

посветити се (бавити се, 114, «покв.) 

1031 

носветлити 1902а 

носвећен 922 

посвојеник, посвојити 1174а 

посвојење (суд.) 1280 

посебан 2333а 

посед 1470 
поседак 175 

носедати 52ба 

поседлина 1698а 

поседник 1471 

поседовати 8. посел 

посејати 1665 

посек 18433 

носекотина 2136 

иосело 175 

посељачити се 2004а 

КЊ И А А У улети с а и“ а ДРАШЕУ 7 Рава деди собе Ле | МАРИ ДР", 
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посести (вој.) 1463, (узјахатн) 569а 

посестрима 1160да 

посета, посетити 442, 579 

посетилац в. посета, (публика) 1114 

посетница 442а, 168 

посећи 666 

посећивати 279, (школа) 13752 

посилити се 408 

посилни 1429 

носинан, посивитин уда 

посипати 780 

посипач 1594 

посипка 17368 

посисати 150, (подојити) 2130 

поскакиеати 559 

вослок (зоол,ј 20516 

поскорити 264а 

поскочити 559 

поскочиџа 1138 

поскупети, поскупити 1519 

поскура 1969 

посланик (парлам.) 1229, (дипл. 1207а 

посланица 365 

посланство 1207а 

посластица 1844а 

посластичар 1844 

ослати 280 

после 2299, 2305, (ред) 28056 
последак, напослетку 2284 

последица 2355 

последњи 2284, (најгори) 9956, послед- 

ња воља 1283а, последња одбрана 

1423 

посленик 251, (право) 1282и 

после подне 23156 

пословати 251, (трг.) 1493 

пословица 1132 

пословни 1498, пословне хартије 

(пошт.) 14018 

пословник (парлам.) 1239 

пословница 1493 

пословођа 14846 

послодазан 2510, 1484а 

171 
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послуга (служба) 1857, (послужити се) 

296, уговор о послузи 12825 

послужавник 1762 

послужење 274 

послуживати в. послужити, 

1484 

послужитељ 1857 

послужити (користити) 425, (средство, 

2355, (понудити) 274 

послужити се (употребити) 296, (по- 

служење) 275 

послужно лобро 1231в 

послух 234 

послушан 234 

послушати (повиновати се) 234а, (услу- 

жити) 437 

посматрати 21216 

посмртви 36 

посмрче 11735 

пособац 11738 

посолити 1843 

поспан 21257 

поспешан 4251 

поспешити, поспешнима 264а 

посрамвти 8636 

посребрити 1953 

посред 2252 

посредан 23406 

посредник 438, (трг.) 1494 

посредовати 438 

посредством 2358 

посркати 149 

посрнути 567, (пострадати) 1474, (по- 

клизнути) 1009 

посртај, посртати 567 

пост 1843, (цркв.) 1970 

постава 1830а 

поставити (метнути) 644, (сто) 17446, 

(створити) 2319, (чинов.) 1261, (по- 

става) 1830а 

поставити се 522 

поставка 952В 

постављати в. поставити 

(служба) 
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постављач (монтер) 1609 

постављење 1261 

постаја 1709 

постајати е. постати 

постан 1843, 1843ж, посна земља 16574 

постанак, постање 2318 

постарати се 241, (збринути) 424 

постарети, постарити 20744 

постати 2318 

постеља 1739 

постељина 173да 

постељица (порођај) 21296, постељица 

лежишта 1626а 

постепен 2348, 2275а 

постигнути в. постићи 

постигнуће 9 

постидети (се) 863 

постижан 9 

постизати 9 

постити в. пост 

постићи (успети) 9, (снаћи) 7 

постојан (трајање) 2273, (сталан) 2347а, 

(који се не квариј 9598, постојана 

равнотежа 1865 

постојати 2317, не постојати 2320 

постојбина 20056 

постоље (сто) 1744, «мех,л) 1580 

постотак 2187 

пострадати 22, (имов.) 1474 

пострићи 671, (овце) 1595г 

постројење 158да 

постројити се 1433 

поступ 18396 

поступак в. поступати, (админ.) 1247, 

(суд) 1292, 1317 

поступан 2348 

поступати, поступити 35, 213, (ман) 

18396 

посувратити 699 

посувраћен в. посувратати, 

9198 

посуда (посуђе) 1750, в. посудити 

посудити 295 

(наопа«) 



посуђе 1750 

посуђивати 295 

посукљати 1882а 

посумњати 945, (подозревати) 946 

посустати 2126 

посути 780 

посушнти 1883а 

пот 21178 

потабати 725 

потаја, потајан 272, 

ца 21436 

потакнути в. потаћи 

потаман 828 

потаманити 517 

потамнети 1902, (боја) 1910а 

потамо се 553 

потанко, потанкост 23277 

потапати 81 

потапкати 725, «потапшати) 611 

потапшати 61 

потаћи (ватру) 19008, (потстаћи)у 387 

поташа 1948а 

потварати, потворити, потвора 466 

потврда, потврдан, потврдити 342, 

(овера) 1249, (пријема) 282а, (при- 

знаница) 1564 (по-твр-да П. уп. 5 18) 

нотег 1629 

потега 1790В 

потегнути (вући) 649, (ударити) 512, 

(напасти) 507 

потегнути се 728 

потез (писање) 163, у великим потеза- 

ма 233ба 

потезати в. потегнути 

потенцијал (физ.,) 18727, 

19146, (грам. 2386в 

потера в. потерати, (поли:.) 1323 

потерати (гонити) 498 

потерница 1323 

потес 15566 

потећи 1882а 

нотешкоћа 19 

потиљак 2084 

потајна грозни- 

(едектр.) 

потиљна кост 2082а 

потирати (газити) 725 

потирати се (мат.) 2185 

потисак 650, (физ.) 1879 

потискивати, потиснути 650, (рат) 146! 

потити се 2117вВ 

потицати в. потаћи, (последица) 2356.. 

(порекло) 2282а 

потиштен 408 

потка 1824 

потказати, потказивач 468 

поткапак 1835а 

поткати 1824 

поткечити 193 

поткивач 1795 

поткита 1828 

потклобучити се 21376 

потковати 1795 

потковица 15988 

потковичар 2031 

поткожити се (угојити се) 2113г 

поткожњак 2157 

поткопавати ·(копати) 664, 

485 

поткорњак писар 2054а 

поткрадати 289 

поткраљ 1222 

поткрасти се 262 

поткратити 2292 

поткрепити (потврдити) 342 

поткрепити (се, 2132а 

потхресати 666 

поткупити, поткупљив 395 

поткусити 2327а 

поткусуривати 1562а 

поткућнина 15856 

потлачити (газити) 725, (угњетавати!: 

408 

потлеуша 1718 

потмуо 1889ђ (пот-му-о П. уп. 8 20) 

поток 1994г 

потом 2305 

потомак 11656 

(ометатај> 
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потонути 1881 

потоњи 2299 

пстоп (поплава) 19946, (бнбл.) 1052 

потопити 811 

нотопити се 4 

поточара 1839а 

потпадати 1252а 

потпглити 190да 

потпасати (се 1831а 

потпасач 2163 

потпасти 1252а (пот-па-сти П. уп. 5 20) 

потпетак 18318 

потпетити, потпгтива 

потпирити 2354 

потпис 16ба, (служб.) 1249 

потписати (се) 1682 

потплата 18368, #8322 

потплатити (поткупити) 395, 2. 

та 

потпомагати, потпомоћи 422 

потпора 422 

потпоручник 1429 

потпрашити 1442 

потпретседник 589 

потприштити се 21376 

потпуковник 1429 

потпун «пео) 2327, 

потпуно 2178а 

потпустити здба 

потра 325, #667а 

потраживање, потрамивати (захтевати) 

456, (дуг); 14372, (књиговод.) 1524 

потрајати 2272 

потрбушке 531 

потргати 678 

потргнути 782 

потреба, потребан 31 

потребит 1474 

потребовати 31 

потремак 1728 

потрепштина 31 

13144 

потнла- 

«сасвим, 378а «сасвим; : 178 а 

потрес («физ.) 18732, (земљотрес) 2913, 

(душев.) 834 

174. 

потресен 834 | 5 
потрести (трести) 637, в. потрес | 

потрзати (задити) 783, (позивати) 363, _ 

(питање) 358 

потрица 1667а 

потрошак 301 

потрошач 1505 

потрошити 301, (новац) 1478 

потрошња 1205 

потрпати 556 

потрти 725 

потрудити (се) 255 

потруситли 780 

потрчати 558 

пестевојан,  потсвојити, 

потсвојзе 17да 

потседлица 1698а 

потсетити, потсетник 379 

потсећи, потсецати 666 

нотсећи се (ноге) 842 

потскакивеати, потскочити 559 

потслонити се 536 

потсвојинња, 

потсмевати се, потсмех, потсмехнути 

се 458 

потстаћи, потстицати (ватра) 19008, 

(утицати) 387, 2354 

потстица! 387, 2354 

потстрец, потстрекивати, потстрекач 

387, (суд.) 13165 

вотстрићи 671 

потсудност 1287 

потужити се 353 

нотук 1787а 

нотулити 19966 

пстуљен 69 

потура 1554а 

потурити 778, 

потуткач 387 

пстући (убити) 517, (победити) 1482 _ 

нотући се 504 

потуцати се, потушња 591 (по-тупења | 

П. уп. 8 20) 

потхват 245 

(кришом) 482 
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рт потпењивати 9578, 850, (пе- 

на) 1469 

потчинити 408 
потчињавати се 234 | 
потчињен 28, (служба) 3996, (чинов.) 

1241а, 12598 

потшишати 1853 

поћерка 1174а 

поћи 577, 2282, (школа) 1376а, поћи за 

кога (удати се) 11676, поћи за ру- 

ком 9 

поћђудан (повољан) 4252, 823, (ћуд) 78 

поубијати 517 

поуздан (ослонити се) 944а, (поверење) 

943, (одан) 857 

поузданик 13206 

 поуздати се 944 

поузеће 1405 

поука в. проучавати 

поучавање, поучавати 380, (школа) 

1370, поучавање странгка 1296 

поучан, поучна књижевност !12ба 

поученије 1064 

поучити в, поучавати 

похабан 299 

похађати в. походити 

похарати 289 

похарчити 1480 

похвала, похвалан, похвалити 438 

похвалити се 352 

похватати 499 

похитати 264 

похлапан, похлепал 8772 

поход 579, (рат) 1458 

походити 442, 579, ашкола) 13752 

походни (свечан) 1197 

похота, похотљив 877а 

попепати 679, (критик.) 464 

попрвенети 19105, (лице) 2114а 

поцркати 3 

" понрнети 19106, (од Сунца) 19895 

поврпсти 810 

поцупкивати 255да 

+ +" 'а | и 178 у и 

почадити, почађавсгти 19005 

почастити 519 

почасни, почаст, почаствовати 446 

почастити (се) 139 

почек 295 

поченати 2309 

почесни, друштво за почесне спемуда- 

ције 13136 

почесто 2299 

почетак, почени, почети, почетан 2282 

почетник 2282, 9256 

почивак, позивати 212ба 

почивати (оснивати се) 2352 

почивка 2287а (по-чив-ка ПИ. уп. 8 20) 

починак в. почивак 

починити 235 

починути 2126ба 

почињати Вв. 

2245а | 

почистити 745, (уштројити) 16972 

почуо 17242 

почупати 783 

почупати се 594 

почути 2120 

поџавељати се 500 

пошта (попадија) 10482, (марама) 18311 

пошав 1717г 

пошалипа 417 

пошаст 2141 

пошашавети 969 

пошенути 910 

пошетањ 179да 

пошиљалац 280, (пошт. 140ба 

пошити :8298 

пошкиропити 780 

попљунчити 1776 

пошта 1399 

пошта (поштовање) 858, (почаст) 4468 

поштански 1400 итд. 

поштапатн се 652, 1837а 

поштар 1407 

поштарина 1460д 

поштела в. поштедети, (лдопуст) 1484г 

» 

почетни, (простирање) 
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поштедети 311, 5272, 51ба 

поштен 1003 

поштено в. поштен, (ваљано) 21782 

поштењан 1993 

поштење 1003 

пошто (после) 23776, 2305, (јер) 2352, 

(пена) 1518 

поштовалац, поштовање 858, 

поштовање 443 

поштовати 858, (придржавати се) 220а 

пошто пото 23412 

поштекати се 1694Д 

пошумити 1688 

пошурице 2219 

ПР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

врабаба Ш77а 

прав 220ба, (линија! 2193да, (правичан) 

1010, (невину 10052 

правац 2248, (физ. 1857, 

881 

правда 1010 (прав-да Н. уп. 

правди Бога 1005а 

нравдгти 427 

правдати се 506 

правдољубив, правдољубље 1010 

праведан 1006 

праведник, праведница 1006, (без гре- 

ха) 16342 

прави 972, (истинит) 989, (природни) 

3096, (потпуну 2178а, (сличан) 929 

правилан 967 

правилник 957, (парлам.) 1230 

правило 957, 2335, (грам. 2360, прави- 

ла (стгтути) 1147 

правити 309 

правити се 69 

правица, правичан 1010 

правни 1276, правна помоћ 1324, прав- 

на способност 1278, правни лекови 

1311, 1330, правно лице 1277, пргв- 

но средство 131 

правник 1276 

правноснажна пресуда 1309 

указати 

1828, (смер) 

5 20), на 

176 

„ФУ 

право (правац) 2248, (усправно) 225, 

(истина) 989, (пристати) 224, (прав- 

да) 1010 

право (закон.) 1276 итд., (заслуга) 1699 

правобранилан 1288 

правоваљан 1274 

правоверан 1043а 

правозаступник 1288 

правокрилци 2055 

правокутан 2210 

праволиниски 2199а 

правомоћна пресуда 1309 

правопис 2366 

православан 10446 

правосуђе 1284 

правоугаоник 2213, (угломер) 1602 

правоугли троугао 2210 » 

правце 2248 

правшит в. прав 

праг 17342, (жел.) 1708 

прагматика, прагматичка санкција 1220 

прадавни 2293 

прадед(а, прадедовина 1177 

прадомовина 20056 

праживотиње 2071 

пражшњење в. празвити, (електр.) 1914 

(пра-жње-ње П. уп, 8 17) 

праз 1695а 

празан 22466, 

простор 1826 

празилук 2623а 

празник 1196 (писање назива П. уп. 5 

10) 

празнина в. празан 

празнитн 914 

празнични 1196, празнично одело 18305 

празновати 1196 

празноверан, поззноверица 1023 

празноглав 912 

празнорук 6526 

празнословити 163 

празноћа 22466 

пракљача 1833а 

(смисао) 9У19да, празан 

МУР У РРА" ЧРРННУТРУ |РЕРРЕ_ЉРУР"_ 



пракса 249а 

практичан 913 

пралиште 753 

праља 1833 

прам 1713а 

прамати 603 

прамен 22176 

прангија 14456 

праница 21286 

прање в. прати, женско прање 21286, 

бело прање 2152 

праотац 1165 

прапорац 1801а 

прас 2023а 

прасак 1889ж 

прасе 1700в 

прасетина 18435 

прасити (се) 17005 

праскав в. праскати, пргскави гас 1935 

праскати (прштати) 1889ж, (викати) 100 

праскозорје 2314 

праснути 1889, 

(прохтев) 875 

прастар 2293 

прати 728, (рубље) 1833а 

прати се 117 

пратилац ве. пратити, (астрон.) 19892 

пратити (заједница) 2334, (истовреме- 

ност) 2303, (кога) 601, (муз.) 1088а, 

· (знати) 922, (послати) 442г, (пажња) 

898 

пратљача 1833а 

пратња (пратити кога) 601, (муз.) 1088а, 

(погреб) 5 

праћа 655а, 1447 

праћакати се 539 

праћка в. праћа (праћ-ка П. уп. 5 20) 

праунук 1187а 

прах 22178, (барут) 14418 

прашак 2217в, (медиц.) 2165 

прашина 2217В 

прашити в. прашина, (копати) 1660 

прашка 22178 

(наљутити се) 848, 

прашкик 2018в 

праштати 41 

праштати се 446 

прашума 2501 

првак (полит.) 1232, (1оз.) 1112 

првачити 1660 

првашњи 2292 ј 

првенац (дете) 11736, (пчел.) 17036, (ра- 

кија) 1534г 

првенствен, првенство 994, (најпре) 

2282, првенствено право 1276, дати 

првенство 448 

први (број) 21806, (најпре) 2282, (нај- 

бољи) 995 

првина 2288 

првобитан 22822 

првокласан 958 

првопис 1606 

прворазредни 958 

прворођени 11736 

првосвештеник 1048 

првостепен 1284 

првотан 2282а 

прга 1843д 

пргав 849 

прдавац 2048 

пре (време) 2304, (некада) 2292, (ред) 

23056, (радије) 994а, 828 

пребацивати, пребацити (преко чега) 

655, (бацити даље) 203, (огрнути) 

769, (прекорити) 471 

пребацити се 262 

пребећи 603 

пребивалиште в. пребивати, (домицил) 

12776 

пребиваоница 1523а 

пребивати 518, (стан) 520 

пребирати 885 

пребискати 931 

пребити 682, (тући) 512 

пребледети 2114а 

преболети 2134, (прежалити) 8346 

пребор 1824 
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пребранац 18436 

пребрати 885 

пребрисати 160д 

пребродити 17137, 

(прегрмети) 13 

пребројнти 2175 

„превага 378, 994 
превагнути 994, (тежина) 18660 

превазилазити, превазићи 994, (колич.) 

2171а 

превалити (претурити) 530, (очима) 96, 

(пут) 554а, (време) 2284 

превара, преварити 481, (крив.) 1340 

преварити се 262 

превез 1831] 

превејан в. превејати, «препреден) 45а 

превејати 1672а 

превелик 2218 

превентивна мера 486 

преверити 10438, (изневерити) 3724 

превесити 632 

превести (водити) 599, (превод) 11256, 

(вознти) 653 

превести се 568 

превећ 21716 

превидети 2121, 262 

превијалиште 2163 

превијати в. превити 

превијати се 544 

превијача 1718 

превирати (кључати) 1895, (хем) 1932 

превити (савити) 696, (рану; 2153 

превише 21716 

превишњи 1029 

превладати, превлађивати (савладати) 

510, (већина) 2176а, (првенство) 994 

превлака 1996 

превласт (уплив) 375, (власт: 1298 

превлачити (вући) 771, (покривати) 763, 

(гудалом) 1092 

превод, преводилац 11256 

преводити в. превести 

превоз, превознти 8523 

(прггазнти) 19828, 

178 

превој 2000 

преворница 17346 

преБрат (полит.) 12397, (крнв.) 135» 

преврата 1843г 

превратити 226 

превратити се 15342 

превремен 2304 

преврети в. превирати 

преврнути 630, (преокргнутн) бд9да, пре- 

врнути вером 951, 226 

преврнути се в. преврнути, (вино) 1534: 

превртгати (се) в. преврнутн (се), пре- 

вртати очима 21215 

превртљив 889, 223 

превршити 813 

превући в. превлачити 

прегазити (колима итд. 627, 

1994в, (покорити) 408 

прегалац 245 

прегача 18315 

прегиб 696, (ссовина) 1625 

прегибак 6965, 22066 

прегибао (зглобу 211а 

прегибатн (се) 596 

прегибач 2112 

прегибљив 18741 

преглава 16945 

прегладнети 135а 

преглас, преглашизатн 2365 

преглед (испитивање) 931, (преглед- 

ност)у 21216, (моделу 1107, декарски 

преглед 2160да 

прегледан 21216 

прегледати в. преглед 

прегнути (савити) 696 

прегнути, прегнуће 245 

преговарати, преговори 388, 

1203 

прегонитн 355 

прегонити се 500 

прегорети (препећн) 1840, (прежалити) 

8346, (крава) 16946 

преграда, преграднтн 731, 1726а, 17732 

(воду) 

(дипа.) 



прегрејати 1890а 

прегристи 677 

прегрмети 13 

прегршт 2108д, 22166 

пред (место) 2260, (време) 2304, (ред) 

23056 

ПРЕД- (не раздваја се П. уп. 5 22) 

предавање 1373 

предавати в. предатн, (школа) 1373 

предаја в. предати (се) 

предак, претка, преци, предака 1165 

предан 246 

преданити 518 

предање 1134 

предати 277 

предати се (покорити се) 234, (рат) 

1464а, (осећање) 822, (посветити се) 

14 

предахнути 2115 

предвајати 21806 

предвечерје 230: 

предвидети 961 

предводнти 609 

предводница 1457а 

предвојитн 21806 

предвостручити 696 

предговор 1123 

предговорник 327, 98 

предграђе 20048 

преденути 979 

предео 2005 

предести 979 

преджелудац 2047 

предзнак 350, 2304 

предивне цевчице 2052 

предиво 1822 

предика 1064 

предикаоница 1955 

предикат 2388а 

предикатор 1051 

предиковати 1064 

предилац 1822 

2 злата н сребра 182Ж4 

предионица 1822 

предлагати, предложнти 371 

предлог 371, (грам.) 2376 

предмет (ствар) 1860а, (питање) 853, 

(неке радње) 23576, (настава) 1371, 

(грам.) 2388а 

предметак 2374, 2387 

предност 994 

предњак периодски 2390 

предњачити 598, 2260 

предњи 2260 (пред-њи П. уп. 5 20) 

предомислити се 223 

предомишљати се 887 

предосећати 947 

предострожан, предострожност 45 

предохрана 486 

предочити, предоџба 332 

предраг 854 

предрасуда 948 

предратни 1453 

предрачун 2181 

предругојачити 313, 2347 

(предс. .. в. претс...) 

предубеђење 948 

предузети 245, (индустр.) 1649 

предузеће 1649 

предузимач 1649 

прелузимљив 245 

предујам, предујмити, 

15628 

предумишљај 1316а 

предупредити 486 

предусрести, предусретљив 437 

предухитрити 2366 

предушак, предушитн 2115 

пређа (ткање) 1824в, (рибар.) 170д5а 

пређашњи 2292, пређашње време 

(грам.) 23856 

пређе 2292 

пређица 1812а 

прежалити 8346 

прежатн 497 

преживари 2936 

предујмовне 

179 



прежинвати 2036а 

преживео 2284 

преживети 1, в., преживео 

прежимати 807 

прежина 18315 

презгдужен 1487 

презалогајити 139 

презати 842, не презати 843 

презати (се) в. пренути се 

презати (упрезати) 16985, 16945 

презвитер 1051, 1050а 

прездргвити 2134 

презент (грам.) 2385а 

презивати се 979 

президијална канцеларија 1051 

презиме, презимењак 979 

презимити 518, 23107 

презирати 859 

презнојити се 21178 

презрео 2019в 

презрети 859 

презрети в. презрео 

презрив 859 

преимућство 994 

преинака, преиначити 313, 2347 

пренисториски 2293 

прејести се 136 

прек (пут) 2002, 2267, 

(пргав) 849 

прекадити 1066 

прекаја 1839а 

прекалити (се), прекаљен Зла 

прекантарити, прекардашнти 355 

прекасно 2306 

прекид в. прекинути, прекид диплом. 

односа 1203а, прекид поступка 1297Вв 

прекидати в. прекинути 

прекидач, прекидник (електр.) 1918а 

прекинути (кидати) 678, (започето) 

2287, (у говору) 362, (погодба) 1517, 

(раскинути) 1161 

прекипети (кључање) 1895, (гнев) 848 

прекјуче 2296 

(потреба) 31, 
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преклад 17366 

преклани 2298 

преклапати 111 

преклапати се 73ба 

преклечић 1641а 

преклињатин 454 

преклонити главу 546ба 

преклопити 736ба 

преко (на) 2256 

преко (с оне стране) 

воде) 1994Р, (изнад) 2255 

преко воље 824а 

преко потребан 31 

прекобројан 2175 

прековати 17946 

прековидост 2153 

прековремени 2273 

прекодан 2313 

пргкомеран 2178а 

преконоћ 2313а 

прекопати 1660 

прекор, прекоравати 471 

прекорачење в. прекорачити 

. нужне одбране 1364 

прекорачивати, прекорачити 585 

прекоредан 23026 

прекоречица 1132 

прекорити 471 

прекоруђе 17906 

прекосутра 2301а 

прекрајатк 312 

прекрасан 1078 

прекратитн време 173а 

прекренути 630 

прекрет в. преокрет, (гргм.) 2390 

прекривало 1831: 

прекривати в. прекрити 

прекрижити 1601 

прекрилити 2239 

прекрити (покрити) 764, (кров) :717Г 

прекрмак 1694а 

прекрмити 20262 

прекројити- 312 

(преко 



Ал УЈАК КА 
А “ 

прекрочити 585 

прекрстити (крст) 1065, (скрстити) 550 

прекрстити се 1065 

прекрупа, прекрупити 1839д 
прекршај, прекршити (ломити) 682, (по- 

газити) 235, (обећање) 372а 

прексиноћ 2296а 

прексутра 2301а 

прекувати 1842а 

прекужити 13 

прекупити 1503 

прелаз, прелазак в. прелазити 

прелазан (промена) 2347, (привремен) 

2274, (болест) 2141 

прелазити в. прећи, (прелив) 992а 

прелазно време 2128а 

преламање светлости 1907 

преламати 682 

пргламати се 2248а 

преластити, прелашћивати 481 

прелевати в. преливати 

прележати 531, (болест) 2133 

прелетети 1886ба, (очима) 21212 

прелетити 23106 

прелив (прелаз) 992а, (слаткиш) 1844а 

преливати (преручити) 805, (пслевати) 

780, (препунити) 813 

преливати се (пресипати се) 1882а, 

(светл.) 1905 

прелистати 167 

прелити (се) в. преливати (се) 

прело 1195, 1822 

прелом, преломити 682 

преља 1822, смрекова преља 2059 

прељуба 1360 

према 2260а, (ка) 2248, (однос) 2338, 

(сходно) 2356, (поређење) 981 

премагати 29, 1473 

премазати 779 

премакнути се 2321 

премалеће 2310а 

премамити 394 

премапотпис, _ премапотписати 160а, 

1249 

премаћи се 2321 

премац 984 | 

премашати, премашити (стрчати) 

2247а, (превазићи) 994, (колич.) 

2171а 

премда 23776 

премерити 2169 

преместити 642, (чинов.) 1263 

преместити се 553 

преметати 997 

преметати се 1865 

преметача 1831и 

преметачина 1322 

премештај (чинов.) 1263 

премештати 642 

премизгивати 133 | 
премија (лутрија) 196, (берза) 1523а, 

(осигур.) 1526, (награда) 435 

преминути 3 

премишљати 952 

премлатити 512 

премного 21716 

премостити 19948 

премотати 18246 

премоћ 29 

премоћи 1473 

премрежити 18276 

премрети 842 

премудар 907 

премучати 329 

пренаглити 222, 1862 

пренасељен 2095в 

пренебрегавати, пренебрегнути 247а 

пренемагати се 3З7а 

пренемоћи се 2155 

пренеражен, пренеразити се 963 

пренети 652, (књиговод.) 1524, (својн- 

ну) 12816, (осећање) 822, 23576 

пренети се 906 5 

пренос, преносити в. пренети, (мех.) 

1623, (банкар.) 1558а, (радио) 1317 



шреносни смисао 919 

преносник углова 16605а 

преноћити, преноћиште 518 

пренути се 2125Б 

преоблачнти се в. преобућн се 

преображавати се, преображај, прео- 

бразнти се 2350, (зоол.) 2052а, 2054 

преобратитн, преобраћ2г!, преобраћати 

2350 

преобувати, преобути 769а 

преобувати се, преобути се 124 

преобука 124 

преобући 769 

преобући се 124 

преовладати, преовлађиватн 994, 2176ба 

преоденути 769 

преокренути (окретати) 640, (преобра- 

зити) 2350, (одвратнти) 221, (презр- 

нути) 699а 

преокрет 23476 

преоптеретити 256 

преорати 1658 

преорица 1555 

преосвештенство 1052 

преосетљив 2155 

преостајати, преостатак, преостати 

23278 

преотети 288 

препад 507 

препарандија 13932 

препасти 842а 

препасти се 842 

препатити 21 

препека 1534г 

препелица 2047 

препеличар 2028н 

препећи 1840, в. препишати 

препеченица 1534г 

препирати се, препирка 206 

препис 1606, (зван.) 1247а 

преписати 1606, (лек) 2162 

преписка 374 

врепитин 157 

182 

препиџати (ракију) 1534г 

преплавити 19946 

преплакати 91 

препланути 1900 ж, (од Сунца) 198% _ 

преплатити 1519 

преплашен 842а 

преплести 709 

преплет 1827а 

препливатн 570 

препловити 1713г, 19946 

пре подне 2315а 

преподневни 23152 

преподобити се 8634а 

преполовити 21806 

препона (сметња) 485, (анатом.) 2109а. 

(трка) 211 

препоњача 2103а 

препород, препородити (се) 2350 

препорука, препоручнтн 432, (пошт. 

1402 

препоручити се 437 

препотопски 2293 

препочети 1106 

преправити, препраска, 

315 

препрата 10556 

препреден 5а 

препрека 485 

препречити 631, 2267 

препричаватн 333 

препродавац, препродаја 1498 

препун 22462 

препунити 813 

препустити 279 

препући 18747 

прерада, прераднти 315 

прерађевина 1578 

преран 2304а 

прерачунати 2181 

пререзати 666 

преродити 2019% 

преручити 805 

прерушити се 127 

преправљате 



преса 1765а 

пресавити 696 
пресад, пресада, пресаднти 1687 

пресамнтитин 696 

пресан (непрерађен) З15а, (месо) 18428, 

(хлеб) 1841, (лаж) 479 

пресахнути (испарити) 18952, (река) 

19946 

пресвлакуша 1832а 

пресвлачење, пресвлачити се, пресву- 

ћи се 124, (зоол. 2063 

пресега 21386 

преседети 526а 

пресек 666 

преселити (се) 595 

пресести 824, (јело) 138 

пресећи 666, (карте) 197, (У 

362, (погледом) 96 

пресилити 408а 

пресипати (препунити) 813, (преручн- 

ти) 805 

пресипати се 18522, (богатство) 1473а 

пресит 135 

пресићен раствор 1884 

пресјавати се 1905 

прескакати, прескочити (скочети) 559, 

(изоставити) 247, 23056 

прескуп 1519 

преслачци 1844а 

пресликатн 1105 

преслица 1822а 

пресличица (бот.) 2023а 

преслишати 1378 

преслушавати, преслушатн 1298 

тресмичав 2113дД 

преспавати 2125 

пресрести 596 

пресрећан 836 

пресрт 2000 

престајати в. престати 

престајати (стајати) 522 

престанак #. престати, без престанка 

2286а 

говору) 

престарети 20742 

престати (крај) 2286, (обуставнти) 2287 

прести 1822 

престићи (кретање) 598, (бољи) 994 

престо 1218 

престолонаследник 1220 

престона беседа 1228 

престоница 20046 

престравити се 842 

престрашити се 842 

престрићи 671 

престругати 670 

преступ 1316а 

преступити 235 

преступна голина 2276 

преступник 13166 

пресуда 1307, 1327, извршност пресуде 

1309, оснажити, поништити пресуду 

1312, ослобођавајућа пресуда 1328, 

осудна пресуда 1329 

пресудан 2354 

пресудити 1307, пресуђена ствар 12978 

пресукати 708 

пресути в. пресипати 

пресушити 19946 

претакати 805 

претати 19002 

претварати в. претворити 

претварати се, претворан 69 

претворити (се) 314, 2350 

претег 1724 

претегнути 18666 

претежан (важан) 378, (надмоћан) 994 

претежно (највише) 21782 

претек 2171а 

претека 20026 

претендент 12187 

претеран 55 

претерано 2178а 

претерати, претеривати (терати) 498, 

(преувеличавати) 355, (неумерен) 55 

претерит 23856 

претестерисати 670 
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претећи (предухитрити) 2366, (прести= 

ћи) 598, (стићи пре) 597а, ПоРЕрсКА 

ти) 23278 

претеча 598 

прети се 1292 

претин 1774а 

претинити 731, 172ба, 1774а 

претио, претила 2113г | 

претити (пргтња) 488, (опасност) 25 

претицати в. претећи 

преткомора 2163 

претња 488 

претоваритн (претовар) 772, (преопље- 

ретити) 256 

преток крви 2153 

претоп 18435 

претопити 1901 

преточити 8905 

претпис 1244 

претплатити (се), претилатник 

(књижар. 1142, (телефу 1415 

претпоставити, претпостављати (прет- 

поставка) 9528, (првенство) 994а 

претпостављени 383а, (чинов.) 12414, 

1259в 

претпрошли 2292 

претражити 931 

претрг 2286а 

претрес, претрсесати, 

тражити) 931, 1322, 

1л85А 
оу), 

претрести (пре- 

(расправљати) 

920, (скупштин.) 1230, (суд) 1325, 

(трести) 637, (крову 1#717Г 

претрнути 842 

претрпати (натрпати) 225ба, (оптере- 

тити) 256 

претрпети та (препатитиј) 21 

претрпети се 230 

пргтрчати 558 

претселавати, претседнин 399 

претсказати, претсказање, претскази- 

вати 350 

претсобље 1728 

претстава (псих.) 905, (позор.) 1111 

184 

претставити (означити) 976, (сликар.) 
1105, (описати) 335, (изложити) 917. 

(упознати) 447 

претставити се (упознати се) 37, С 

мрети) 3 

претставка 1248, (дипл. 1203 

претстављати в. претставити, (замењи- 

вати) 974, (значити) 919, ·глумац) 

1112 У 

претстављати се в. претставнти се 

претставник, претставништво 974, 

(дипл. 1207, народно претставии- 

штво 1227 

претстанак, пргтстатн 12946 

претстојати 2299 

претстојник 399 

претстража 14577 

претукач 1695а 

претурати, претурити (преврнути) 529, 

(неред) 997, (тражити) 931 

претурити преко главе 7 

претурити се 1865. 566 

претући 512 

претходити 598, (време) 2304 

претходни, претхогнин 2304, 528 

претходница 1457а 

претшасник 2304 

прећн _ (прелазак) 285, (премашити) 

21712, (преко воде) 19948, (мењање) 
23476, (предати) 277а, (школа) 1389. 

(трљати) 7224, (приступити) 245, (0- 

чима) 2121а, (учешће) 214а, (изоста- 

вити) 247, 23056, прећи пут брда, 
обод 

прећи гранипу 222 

· прећутати 329 

прећутно признање 1298 

преувеличати 378а 

преудаја 11676 

преудесити 319 

преузети 284 

преузносити 433 

преузносити се 351 

преуредити 316 



преустројити 318 

префикс 2387 

префињен 1078 

префриган 45а 

прехладити се 213да 

прехранити (се) 142 

прецветати 2018 

преценити, прецењивати 9576, 

14698 

прецепити 679 

прецикнутн 19946 

прецртати (цртање) 1106, (пребрисати) 

160д 

прецрћи 3 

пречага (мех.) 1614, (знатом.) 21044 

пречанин 1994в 

пречасни 1052 

пречати се 96 

пречац 2002, (в. напречан) 

пречи в. прек 

пречинити (жито) 1839г 

пречистити (очистити) 745, пречистити 

рачуне 506, пречистити појмове 915 

презити 485 

пречица (бот.) 2025а 

пречишћавати Б. пречистити 

пречник 2215 

пречњак 18435 

пречути 262 

преша, прешгн (потреба) 31, Охурити) 

264 

прешити (шити) 1220в 

прешити (преша) 264 

прештампати 1848 

прженица 18437 

пржибаба 1356 

пржина 1776 

пржити (пећи) 1900ж, (јелој 18825 

пршња 500 

пржуља, пржун 1757 

прзнити 18456 

прзница 849 

при (место) 2267, (завреме) 2303 

(дена) 

прибавити 283 _ 
прибадати 737 

прибадача 1829а 

прибегавати в. прибећи 

прибедрица 1061 

прибежиште 13, 587 

прибележити 160 

прибелешка вв. 

12816,7, 1310 

прибећи (прибежиште) 13, 

603, (употребити) 296 

прибирати 273 

прибити се 535, (заштита) 426в 

приближавати (се) в. приближити (се), 

в. приближан 

приближан (сличан) 99ба, (мат.) 2190 

приближити 754 

приближити се 578, 2267, (време) 2360 

прибојавати се 842 

прибор 1580а, једаћи прибор 1769 

прибости 737 

прибрајати 2175 

прибран 38, 899 

прибрати 273, (снагу) 255а, — 

899 

прибрати се 899 

прибројити 2175 

привалити (доваљатн) 641, привалитн 

закрпу 324а 

приваљати 641 

приварити 17948 

приватан 1246а, приватно право 12765, 

приватноправно потраживање 13196 

привезати 734 

привезач 1831) 

привести (довести) 609, 

1300, — крају 2285 

привидан 9896 

привидети (се) 1024 

привиђење 1024 

привијати в. привити 

привијати се 535 

привикавати, привикнути 388 

прибележити, (СУД) 

(бежати) 

мисли 

сведоце 
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трнвикавати (се;, привикнутн (се) 79 

привилегија 1276 

привирнти 578 

привити 2165 

привнти се 535 

привлачан 1082 

привлачење в. 

1913а 

привлачити 649 

привлачити се 578 

приводитн ве. привести 

приволетин 387 

приволети се 224 

привреда 1468 

привреднти 1475 

привредни, привредник 1458 

привређивати 1475 

привремен 2274 

привременица 1314 

привржен, приврженик 23) 

привућн 649, — пажњу 898 

привући се 578 

прнганица 18444 

тритатн 18426 

прнглавак 18328 

пригледгти 426 

приглуп 912 

пригнатн 498 

пригнутин главу 5аба 

пригњавити 620 

пригњечити 724 

принговаратн, приговор 368, (сул) 1297а 

пригода 2342 

пригонити 498 

пригосподарвити 1475 

приготовити 1842 

приграбити 286, (присвојити) 1476 

пригревица 2009 

пригрлити 614, (прихватити) 422 

пригрнути (се), пригртати (се) 769 

пригушен 1889ђ 

пригушни поклопац 1617 

прид(а) 14972 

прнељлачнтн, _(магнет.) 

186 

придавати 276, _ важност 378 

придавити 522 

придатн в. придавати 

придворица 434 

придворје 1728 

придев 2371, глаголски придев 2386 

придевати 732 

придевача 18292 

приденути, придестн 732 

придизати, придићи (дићи) 646, (укра- 

сти) 289 

придобити 392 

придодати 2174 

придолазак,  придолазити, 

(доћи) 572, (надоћи) 19946 

придошлица 442, 572 

придржавати, придржати 508, 5А4да 

придржавати се 220а 

придружити (спојити) 302 

придружити се 1147а, 214а 

приждити 19002 

прижељкивати 877 

призвати 363 

приземљаст 22032, (раст) 21138 

приземље, приземни 17172 

призетити 1184 

призив 13пПа 

призивати 363 

призма 2231, (кристал.) 1986 

признавати в. признати 

признаннпа 160, 1564 

признање в. признати, (суд.) 1298, при- 

знање детета 1280а 

признат, признати (уважити) 413, (У- 

чинити признање) 343 

призор (поглед) 2121, (сцена) 2342 

призрење 436 

прија в. пријатељ 

пријава, пријавити (се) (јавити) 365, 

(школа) 1375, (кривич.) 1319а, (по- 

сета) 442а 

пријавник 442а 

пријазан 439 

предоћик 
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пријањатн в. прионути 

пријатан 823, (љубазан) 439 

пријатељ 1160, (сродство) 1181а, 11846, 

11876 

пријатељица, пријатељски 1160, прија- 

тељско посредовање (дипл.) 1203 

пријатељство в. пријатељ 

пријатни 823, (јело) 137, (здравље) 2113а 

пријем (усвојити) 224, (лобити) 282, 

(дочек) 443 

пријемник в. пријем 

- апарат (радно) 1419 

и: испит 13796 

прмјемник (тел, 19226 

иријести се 135 

приказ, приказа:: 332, 

1125а, (позор.; 1111 

трикачити 732 

прикивати 737 

прикладан 1078, 1083 

преелапало, приклапатн 11 

приклапати (се); в. приклопити (се) 

приклати 517 

приклештити (стегнути) 723, 

снути; 766, (шкрипац) 510а 

приклоннти главу 546ба 

приклопети (затворити) 704, (одгово- 

ром) 359 

прикључити 302, 2174 

прикључити се 1147 

приковати 737 

приколица 1790 

прикопчатн 796 

прмкрадати се 578 

прикрајак 2244 

прикрасти се 578 

прикривати, прикритн 272, (крив.) 

13166 

прикривач (јатак) 13166 

прикричити 392 

прикрутити 715 

прикупити 273, (људе) 1149, прикупити 

снагу 255а 

(књижег.) 

(прити- 

ирикуцало 198 

прикуцати 737 

прикучити 754 

прикучити се 578, (време) 2300 

прилагати (додати) 2174, (дар) 278 

прилагодити 319 

прилагодити се (навићи се) 72, (поде- 

сити се) 232а, (привољети се) 224 

прилагодљив 79 

прилагођавати (се) в. прилагодити (се) 

прилаз, прилазгк 578 

прилазити 578, (учешће) 214а 

прилевати 803 

прилежан 253 

прилепити 74! 

прилепити се 1875, (уз кога) 601 

прилепчив 2143 

прилећи 115 | 

прилив (придолазак) 572, (течн.) 18822 

приливати 803 

прилика (пригода) 2342, (околности) 

2345, (згода) Па, (изгледати) 897а, 

(одговарати; 985, улучити прилику 

236а, на прилику 970 

прилити 803 

приличити 1083 

прилично 21786 

прилог (придодати) 2174, (књиж.) 1157, 

(дар) 278, (грам. 2375, глаголски 

прилог 2386а, ићи у прилог (пот- 

крепити) 342, (корист) 425 

приложити (поидодати) 2174, (дар) 275 

прилупити 704 

приљубак 16926 

приљубити 754 

приљубити се 2268, (уз кога) 585 

примакнути в. примаћи 

прималац 282, (адресат) 14бда 

примаља 2163а 

примамити 394 

примамљив 1082 

примање в. примати 
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примарни калем 1923 

примас 1051 

примати в. примити 

примаћи 754 

примаћи се 578 

примедба 369, (књига) 1123 

примена, применити 296 

пример 970, 2335а, (узор) 232, даватн 

пример 382, на пример 970 
примерак 2333 

примеран 232 

примеса 712 

приметан 895 

приметити, примећивати (опазити) 895, 

(видети) 2121, (примедба) 369 

примирисати 2122 

примирити се 49 

примирје 1454 

примитак 282 

примити (добити) 252, (понуђено) 275, 

· (приступ) 214а, (дочек) 443, (усво- 

јити) 224, (борбу) 5076, (сматрати) 

95га, (запремипа) 2230, примити на 

знање З65а, примити к срцу 234, 

примити за готово 942 

примити се (пристати) 224, (латити се) 

245, (бот.) 20168, (медиц.) 21426 

примицати 754 

примицати се 578 

примицач 2112 

примљив 224 

примогенитура 1220 

приморати 495 

приморје 1992 

примчив 822 

принављати 309 

принадлежати, принадлежност 

1485, (припадност) 1250 

принети 652, ни принети 981а 

принова 1172 

приновак, приповити 309 

принос (дар) 278, (приход) 1478 

приносити в. принети 

1266, 

188 

принуда 405, (крив.) 1354 

принудан, принудити – 405, принудно 

право 1276а, принудио  порашнање 

ван стечаја 1315а 

принцип 2335 

прионути (лепити се) 1875, (прибити 

се) 535, (прегнути) 245 

приоритет 1276 

припадак 276а 

припадати (својина) 1470, (део и цели- 
лина) 2328, (заслуга) 1009 

припадник 231 

припадност 1250 

припадом 22898 

припазити (пажња) 898, (чувати) 425 

припалити 19062 

припасати 14466 ) 

припасти (својина) 1476, (добити) 2762, 
(мука) 2149 

припаша 1652 

припев 1139 

припевати 1102 

припевка 1139 

припека 19896 

приперак 2017 

припетн (дићи) 646, (везати) 734, (ко- 

ња) 1698г | 
пригети се 564 

припетити 2354 

припетити се 2342 

припећи 19896 

припијати в. прапити 

припињати в. грапети 

припирити 875 

приписати, приписивати 960, 23519 

припитати 358 | 

припити (пити) 149 | 

припити се 1875 

припитомити 2626е 

приплод 20267 

приповедати, приповедити 383 

приповедач, приповетка 1127 

приповест 1132 
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припознават и 413 

припојаснице 1441в 

припојити 17948 

припомоћ, припомоћи (помоћи) – 422, 

(допринети) 236 

припон 1698г 

приправа, припрзван, приправити (се) 

238 

приправник 1260, (адв.) 1288 

припрема, припремати (се), припргми- 

ти (се) 238 

прнпремни поступак 1297, 1321 

припретити 488 

припрост 76 

припуз 1170а 

припунити 813 

припустити 401 

припуцати 1444 

прирасти (срасти) 20123, (одрасти) 2974, 

(повећати се) 21712, прирастао за 

срне 856а 

прираштај 217:а 

приредба, приредити, 

23422, (забава) 175 

прирез 1271а 

природа (стварност) 2324, (битне осо- 

бине) 2332, мртва природа 1105 

природан (прави) 3096, (обичан) 2337, 

(ненизвештачен) 36 

природне науке 927 

прирођење 1201 

прирок 2388а 

приручна књига, приручник 167 

присаједињење 1203а 

присветлити 1902а 

присвојити (својина) 

287 

присвојни придев 2371 

присебан 899 

присега 347, 1301 
присести в. пресести 

присетити се 903 

присилити 405 

приређивати 

1476. (олузетн) 

присипати 803 

прискочити 559, 578 

прискрбити 283 

прислава 1194 у 

прислањати, прислонити 765 

прислужити (кандило) 1772 

прислушкивати 2120 

присмотра 13378 

присмочити 1306 

присни 1160 

присој 2000 

присојкиња 21505 

приспевати в. приспети 

приспелост 2270, (меница) 1569 

приспети (стићи) 572, (рок) 2270, (са- 

зрети) 2283а 

присподоба, присподобити 981 

пристав (чин.) 1260, 1285, (слуга) 1857 

приставити 1842а 

пристајати в. пристати, (одело) 18306 

присталица 231 

пристанак 224 

пристаниште 1992 

пристати (пристанак) 224, (ићи за ким) 

600, (броду 17137, није пристао... 30 

присташа 231 

пристићи 597 

пристојан, пристојати се 441, (чедан) 

1001 

пристојба (такса) 1251, (сведока) 

13002, (плата) 1266 

пристојно в. пристојан, (доста) 21786 

пристор 17д5а 

пристран, – пристрастан, 

пристрасност 101а 

приступ 578 

приступачан (место) 578, 

век) 5З3а 

приступити (прићи) 578, (придружити 

се) 214а, (предузети) 245 

присуство, присуствовати, . 

217, 22406 

прнсутн 803 

пристрасна. 

2002в, (чо- 

присутан 
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притајати, притајнти 272 

притајати се, притајити се 590 

притајена болест 2133а 

прнтаћи (притка) 1684а 4 

притварати, притворити (затворитн) 

704, в. притвор 

притвор, притвореник 1332, истражни 

притвор 1322 

притврдити 732 

притега (тезга) 1506, (тестера) 1599 

притегнути 712, (завртањ) 1611 

притежавати 1470 

притезати в. притегнути 

притерати 498 

притеснити 51да, (притиснути) 766 

притећи (течност) 1882а, (притрчзатни) 

558, (помоћ) 422 

приткнсак в. притиснути, (кров) 17177, 

(болу 2124а, крвни притисак 21145, 

кохезиони притисак 1883, хидро- 

статички притисак 1878 

притискач 164 

притискивати 766, 

(брига) 344 

притиснути 766, (стезати) 723, 

крилити) 2239 

притицати в. притаћи, в. притећи 

притка 1684а 

притока 1994а 

притрпети се 2309 

притрчати 558 

притуга 21 

притужити 824 

притући 517 

притуцало 198 

прићи 578, (придружити се) 2124 

приушак 512 

прихват 224 

А наследства 12836 

прихватати, прихватити (узети) зада, 

(усвојити) 224, (пригрлити) 422 

прихватити се 245, (заложити се 130 

прихватљив 224 

(стезати) 723, 

(пре- 

180 

приход 1478 

прича 1127 

причати 333, (дрбљатни) 111 

причатн (притка) 1684а 

причврљнти 724 

причврстити 797 

причекати 2305 

причест, причестити 1059 

причинити 236, 2354 

причува 269 

причувати 269а, (штитити) 426 

причувати се 219, 45 

причути 2120 

поиџгати 336 

пришабанити 1498 

пришабдгнити се 1147а 

пришаптати 101 

пришивати в. пришити 

пришниђелдија 572, 442 

пришипетља 231 

пришити 739, 18238, (клевета) 476 

пришљамчити се, пришљуннити се 

1147а 

пришт 2157 

приштедети, приштеђивати 1481 

приштинути 724 

пришуњгти се 578 

пркос, пркоситн 484, упркос 4856 

прљав, прљати 1875а 

прљити 1900ж 

прљкати 251 

прљуша 1656а 

прнар 20222 

прнути 1885а 

прња, прњав 18308 

прњавор 1053 

прњад 1689 

проба 932, (позор.) ППа 

пробава 21168 

пробавнтин (провести) 2272, (варење) 

21168 

пребављати 8. пробава 

пробадати в. пробости, в. пробалн · 
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пробади 2124а 

пробати 932, (покушати) 240 

пробдети 21256 

пробијати в. пробити 

пробирати 885 

пробирач 829, 885 

пробисвет 592 

пробитак, пробитачан 425 

пробити 663, (зној) 21178, «зуб) 2094 

„ уши 212да 

пробити се 586 

проблем 9238 

проблематичан 2343а 

пробни 932 

пробој 663 

„» __ Фронта 1460 

пробојац 1583, 1588а 

пробости 660 

пробрати 885 

пробринути се 1693а 

пробудити (се) 21258 

пробуразити 626 

пробушити 661 

провала в. провалити, провала облака 

20082 

провалија 1998 

провалити (пробити) 663, (ући) 583, 

(крађа) 1352, (рат) 1460 

провалити се 1874г, (медни.) 2137 

проведба, проведив 236 

провејавати (снег) 2008г, (показати се) 

2318 

провенути 1883а 
проверити 937 

провеселити се 830 

провести (воднти) 609, (спровести) 236, 

(време) 2272 

провести се (провод) 830 

провести (возити) 821 

провести се (возити се) 558 

проветравање в. проветрити, (хнг.) 

2167 

проветрити 1991 

провидан, прогндети 1903, (увидети) 

935 

провиђење 1025 

провизија 1494 

провиривати 2247а 

провлак 1846а 

провлачити в. провућн 

провод 830 

проводати 609 

проводаџисати 1167Д 

проводити (се) в. провести (се) 

проводник (топлоте) 1898, (едектр.) 

1914а, 1918 

провоз 821 

провреднити се 253 

проврети 1892 

провртети 651 

проврћи (протурити) 815 

проврћи (се) 2350 

провући 817 

провући се (кроз) 586, 

(школа) 1379а 

прогањати 498 

проглас, прогласити 339 

прогледати 2121, — кроз прсте 411 

прогнати 1337 

прогноза 350, (медиц.) 2160а 

проговорити 327 

прогонитн 498 

прогонство 1337 

прогорети 1900 

програм 880, 23422 

прогресивно кретање 18726 

прогрушати се 1693а 

прогунђати 103 

прогурати 650, 8156 

прогурати се 586 

прогутати 21166, (отрпети) 5086, (по- 

трошити) 1479 

продавати, продавац 1498 

продавач 15136 

продавница 1513 

продаја 1498, судска 

(покрај) · 288, 

продаја 12914, 
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уговор о продаји 1282: 

продати 1498 

продер 21386 

продератн 679 

продерати се (викнути) 100 

продиран 663 

продирање в. продрети, неовлашћено 

продирање 1354 

продирати в. продрети 

продобрити се 999 

продор в. продрети, (гегом.) 2235 

продрети (продерати) 679, (пробити) 

668, (ући) 583, (успети) 9, (протури- 

ти) З71а 

продрзљив 865 

продрмати 636 

продужавати, продужење, продужити 

(просторно) 2201, (време) 2273, (ме- 

чица) 15629, (наставити) 22876 

продужни посао (берза) 1523а, 

дужна школа 1389 

прођа 1498 

прождретн 21166 

прождрљив 131 

прожети (ући) 22468, 
2124 

проживети 1 

прожимати в. прожети 

проза 1124 

прозаичан 878а 

прозанатити 7да 

прозборити 327 

прозвати «Сзватн) 

(школа) 1378 

прозепсти 2119а 

прозив, прозивка 363 

прозирати (провидети) 2121, (схвати- 

ти) 915, 935 

прозирати се 1903 

прозлити се 8556 

прозор 1735 

прозорје 2314а 

прозрачан 1903 

про- 

(осећање) – 822, 

363, (назна) 979, 
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прозрети в. прозирати 

прозукнути 1693а 

проиграти (игра) 176, (изгубити) 23 

пронзвести (дејство) 2354, «израдити, 

1632, (чин) 1430 

производ 1532, (мат.) 2183 

производиља (геом.) 2228 

производити в. пронзвести 

производња, произвођач 1632 

произвољан (неодређен) 9662, (неизве- 

стан) 9856, (својевољан) 873 

пронзилазити, пронстицати, происхо- 

дити 2356 

проја 1841 

пројахгти 569 

пројекција 2235 

пројурити 556 

прокажен (губав) 2157 

проказа 2133а 

проказати, проказивач 468 

прокапати 1882а 

прокељ 18436 

прокартати 197 

прокиснути (млеко) 

шњавати 

прокншњавати 2008а 

проклети, проклињати 478, (цр«з.) 

1076 

проклијати 20196 

прокљувати 2041 

прокљувити 924 

прокњижити 1524 

прокоп 20026 

прокопати 664 

прокопкати 924 

прокопсати 10 

прокошкати 196 

прокрасти се 580, 586 

прокријумчарити 272а 

прокрчити 16886 25026 | 

" пут 2606 Ш 

прокувати 1842а ! 

прокушати 932 

1693а, #. проки- 
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прокушавање (суд.) 1329 

пролагати се 479 

пролаз, пролазак 580, 586 

пролазан (место) 20028, (у времену) 

2274 

пролазити (кроз) 586, (покрај) 580, 

(време) 2272, (продаја) 1498 

пролазник 580 

пролевати в. пролитк 

проленити се 254 

пролепшати се в. леп 

пролет 43 

пролетаријат 11538 

пролетети (лет) 1886а, (кретање) 1862 

пролеће, пролећни 2310а 

пролив 2149 

проливати се 165 

проливен 111 

пролити 804 

пролити се 1882а 

пролокати 19946 

прололати се 1002 

пролом, проломити 663, (рат) 1460 

проломити се 1874Г 

промаја 20118 

промакнути в. промаћи, (унапредити) 

1262 

промаљати в. промолити 

проматрати 21216 

промаћи (кроз) 586, (поред) 580 

промаха 2011в 

промашити 2106, 7276 

промена в. променити, (грам. 2379, 

глаголска промена 2385, именска 

промена 2383, придевна промена 

2384, уговор о промени 1282ж 

променити 313, 993, (разменити) 

променити намеру 223 

променљив 2347 

променљивица 2379 

промерити 21216 

промет (трг.) 1509 

„» _ материје 2116г 

975, 

прометати в. прометнути 

прометати се в. прометнути се, (про- 

турати се) 12 

прометнути 816 

прометнути се (претворити се) 2350 

промешати 712 

промешкољити се 589 

проминути 580 

промисао 1025 

промислити 952 

промицати в. промаћи, (киша) 2008а 

промишљати 952 

промишљен 45 

промислити 952 

промол 2247 

промолити 816 

промрзлина, промрзнути 

дип.) 2138 

промрмљати 103 

промукао, промуклост 113, 2148 

промулгација 1274г 

промумлати 103 

промућкати 713 

промућуран 907 

промуцати 102 

промучити се 21 

проналазак, проналазити, пронаћи 933 

проневаљалити се 1000 

проневерити 1004а 

пронети 652, (разгласити) 

1702г 

проникнути, прониџати 915 

проницљив 911 

проносак 1702г 

проносити в. пронети 

проношење лажних вести 1365 

пропадати 22, 2321а 

пропалица 1060 

пропаст, пропасти 22, 2321а, (пасти) 

2258 

пропатити 21 

пропевати (петао) 1702а 

пропелер 18706 

1894а, (ме- 

339, (Јаја) 

193 



пропети се 524, (коњ) 1697е 

пропирати 753 

пропис (прописати) 967, (закон) 1274а, 

(право) 1276, (школа) 1376 

прописан 967 

прописати 398, 967 

пропитати 1378 

пропити 149а 

пропити се 157 

пропиштати, проплакати 91 

пропланак 1688а 

пропљувати 2117Г 

проповед 1064 

проповедаоница 10556 

проповедник 1051а 

пропојати 1702а 

пропорц 12316 

пропорција 2186а 

пропорционала 2186ба 

пропрати 758 

пропратити 335, (истовременост) 2303 

проптати 924 

пропусница 168 

пропуст 20026 

пропустити (пустити) 485а, (изостави- 

вити) 247, пропустити хипотеку 

1310, пропустити кроз руке 512 

пропутовати 594 

пропуштати в. пропустити 

прорадити 251 

прорадити се 253 

прорасти 20196 

прорачунати 2181 

проред 1848 

проредити 2177 

проређен 22666 

прорезати 666 

прорећи 350 

прорешетати 

шити) 661 

прорипати, пророк 350 

просац 1168 

просвета 1366 

(просејати) 819, (пробу- 

194. 

просвећен 1366 

просвирати (куршум) 1444 

просед 2084а 

просејати 819, (брашно) 1839д 

просек (алат) 1661, (пут) 20026, (про- 

сечно) 2183а 

проселина 1998 

просеница 1841 

просећи 666, (пут) 20026 

просечан 2183а 

просидба 1168 

просилац, просиоца, просиоци, проси 

лаца 1168 

просинац 2311 

просипати 804 

просити (просилац) 1168, (просјак) 455 

просјајивати се 1903 

просјак, просјачити 455 

проскитати се 592 

проскура 1069 

прослава, прославити 1197, 

433 

прославити се 433 

прословити 327 

просо 20235 

просочити 468 

проспавати 2125 

прост (једноставан) 2326, 

76, проста година 2276 

простак 76 

простата 2106а 

простирање в. простирати (се) 

:: звука 1889а 

7 светлости 1904 

5 топлоте 1898 

простирати 698, (рубље) 1833а 

простирати се 2238, в. простирање 

простирач, простирка 1748 

простити 411 

просто в. прост, простити, (напросто) 
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простодушан 68 

простор 2238 

(хвалити) 

(неотесан) 
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просторија (зграда) 1726, в. простор 

простосрдачан 68 

простота в. прост 

простран 2205а, (супр. тесан) 2221 

прострел 2149 

прострелити 1447, (очима) 2121а 

прострети 698 (простр'о П. уп. 5 2) 

прострићи 671 

простругати 670 

прострујати 2124 

просудити, просуђивати 952 

просуља 1759 

просут (килав) 21386 

просути 804 

просути се 1882а, (буре) 1787Г 

просушити 1883а 

прота 1051 

протаза 2390 

протак 1763 

протакати 1839д 

проталија 2025а 

протеглити 649 

протеглити се 524а 

протегљаст 21138 

протегнути се в. протезати се 

протезати се в. протеглити се, в. про- 

стирати се 

протеин 1974 

протекторат 1202 

протерати, протеривати (терати) 498, 

(протиснути) 818, (медиц. 21176, 

(прогонство) 1337 

протест 483, (меница) 1569, уложити 

протест 483 

протестант 1044в 

протестовати в. протест 

протећи (тећи) 1882а, (време) 2272 

против 986, (непријатељ.) 504 

противан (противник) 225, (косити се) 

986 

противдоказ 95да, (суд) 1299 

противзаконит 1274 

противити се 986, (противник) 225 

противљење в. противити ·се, изјави- 

ти прстивљење 1311 

противнапад 1458 

противник 225, 503, 504, (суд) 1293а 

противотров 2165 

противразлог 23526 

противредност 1469а 

противречан 987 

противречити 341 

противстајање, противстати 225, (крив.) 

1365 

противтужба 1293 

противуречити 341 

противуставан 1226а 

протискивати, протиснути 818, в. про- 

тисли 

протисли 2124а 

протицати (тећи) 1882а, (река) 

(време) 2272 

проткати 1824 

протођакон 1050а, 1051 

протојереј 1051а 

протокол 168, 1253 

протонема 20256 

протоплазма 2071, 2081а 

протопрезвитер 1051 

протрљати 722 

протрчати 558 

1994а, 

протува 592 

протумачити 917 

протурати, протурити (кроз) 816, (про- 

даја) 1498, в. проносити, (предлог) 

З71а 

протурати се, протурити се (опстанак) 

12, (преображај) 2350 

проћердати 301, (имовину) 1480 

проћи в. пролазити, (свршетак) 2284, 

2321, проћи без .. 32 

проћи се (оставити се)' 491, 
122 

проузроковати 2354 

(шетња) 
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проузроковач 2351 

проучавати, проузити 177, 98 

професија 1650 

професор 13966 

профил (сликар.) 1105, (геол.) 1980 

профилакса 2167 

профућкати 1480 

прохибитивно право 12768 

прохладити 18206 

проходан 2002в 

проходати (се) 122 

прохтев, прохтети се 875 

уп. 8 22) 

прохујати 1862, (време) 2272 

процветати 2018, (напредак) 10 

процвилети 91 

процедити 820 

.7 кроз зубе 103 

„процена в. проценити, судска процена 

1291 

проценат 2187 

проценити 14696 

процентни рачун 2187 

процеп 1633д 

процепак 2023а 

процепити 679 

процес (развој) 2346, (суд) 1292 

процурити 1882а 

прочачкати 802 

прочеље 1744а 

прочешљати 750 

прочистити 745, (медиц.) 2162 

прочистити се 2162 

прочитати 169 

прочути се 923, 1146 

прошаптати 101 

прошарати 1910ј 

прошасти придев 2385а 

прошевина 1168 

прошетати 122 

прошиваљка 1829а 

прошивати 18292 

«про-хтев |. 

196 

прошивача 1829а 

проширење в. 

2139а 

проширити 2202, 2205а 

прошити 18298 

прошишати в. просвирати 

прошли 2292, прошло време (грам, 

23856 

врошлиупа 2141 

прошлогодишњи 2298 

прошлост 2292, (грам.) 23846 

прошња 458 

проштап 1720ба 

прошупљити 661 

прпа 1900е 

прпорити се 2053 

прпошити се, прпушкатн се 2047 

прса, прси 2098 

прсина 16986 

прскалица 1886 

прскати (течн.) 780, 1882а 

прскати (распрснути се) 1874г 

прслук 18316 

прснути (течн.) 7806, 1882а 

прснути (распрснути се) 13747, прснути 

у смех 87 

прст (рука) 2108в, (нога) 2199д, гледа- 

ти кроз прсте 41 

прстаст 2208 

прстен 1634а, (накит) 1865а, (круг) 

22157, (лопта) 2234а, (бот.) 2016а, 

(прстеновање) 1168, (игра) 194 

прстеновати 1168 

пртен 1680 

пртењача 1645 

пртина 2002 

пртити 646 

пртљаг 2594а 

пртљати 11 

прћав, прћаст 2090 

прћија 11692. 

прћити (се) 2093а 

пруга (геом.) 2199, (жел.) 1708 

проширити, (медиц.) 
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пругаст 2199 

пругло 1643 

пруд 1994 

прудити (плод) 2019 

прудити (користити) 425 

пружати, пружити 277 

пружати се, пружити се (простирати 

се) 2238, (лећи) 531а 

пружник 1604 

прут 1633 

прутак 1874дД 

прутило 17056 

прућати се 589 

пруће 1633, (плетар.) 1793 

прућити се 566 

прхнути 1886а 

прцати се 1696а 

прцварница 1535 

прцварити 18426 

прч 21132 

прчварница 15832 

прчевит 1696а 

пршљен 2097а 

пршљенаст 20972, 2298 

пршљиг 249 

пршњак (одело) 18316, (коњ, 16986 

прштати 1883е 

пршута 18452 

псал(ајм 1065а 

П-С (раздваја се П. уп. 5 20) 

псалтир 1052 

псетс, псећи 20288 

психа 893 

психоза 2156 

психологија 893 

псовати 474 

П-Т (раздваја се П. уп. 8 20) 

птица 2041 (пти-ца П. уп. 5 16) 

птичар 2028в 

П-Ћ (раздваја се П. уп. 8 20) 

пубертет 2128 

публика 1146, 1246а, (позор.) 1114, чи- 

талачка публика 1142 

пудар 1686 

пударка (праћка) 6552 

пудити (плашити) 842а, 

пудла 2028в 

пудљив 842 

пуж (зоол.) 2064а, (ухо) 2091, (зупча- 

ник)у 1623а 

пузавап 67 

пузавица 20166 

пузати (се) 563, 564 

пузачице (птице) 2043 

пуздра 2026г 

пузећке, пузећки 563 

пузити 563, (понизан) 67 

пујдати 2028в 

пук (народ) 1151, 1154, (вој.) 1426 

пуки (потпун) 2178а, (сличан) 990, пу- 

ки сиромах 1474 

пуковник 1429 

пукотина 2227 

пуктати (шум) 18892, (смех) 87 

пулак, пуле 1699 

пулпа зубна 2094 

пулс 21146, опипати пулс 932 

пумпа 1886 

пун 2246а, (гојазану 2113г 

пунац 1186 

пуначак 21137 

пундраг 2058 

пунђа 20842 

пунити 813, (пушка) 1442 

пуница 1186 

пуно в. пун, (много) 2171 

пуноважан 1274 

пуноглавац 2052а 

пунокрван 2037а 

пунолетан 12786 

пуномоћ, пуномоћије 404 

пуномоћник 404, (дипл.) 1207 

пуномоћство 404, уговор о пуномоћ- 

ству 12826 

пуноправан 1276 

пунцат, пунцит 22462а 

(терати) 498 
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пуњка 1830а 

пупав 2104 

пупавац 2044 

пупан 2104 

пупити 2917 

пупољак 2017, 2018 

пупчаст 2225 

пура 1843д 

пургатирг 2162 

пурењак 1843Д 

пурити 1842в 

пурпуран 19105 

пусат 1439 

пуст (филц)у 1825а 

пуст (ненасељен) 20058, 

14706 

пустара 2001а 

пустахија 1356 

пустимица 655а 

пустимице 655 

пустина 1825а 

пустиња 2001а 

пустињак 1145а 

пустити (пропустити) 485а, (испусти- 

ти) 654, (да тече) 804, (допустити) 

401, (на слободу) 13326, 27, испод 

суђења 1328 

пустолина 14706 

пустолов, пустоловина 48 

пустопаш 1691а 

пусторук 22466 

пустосватица 1169 

пустош 2001а 

пустошити 310 

пут (друм) 2002, (физ.) 18561, (путова- 

њеју 594, (мах) 2288, стати на пут 

485 

пут (к) 2248 

пута (множење) 2183 

путаљ 1697д 

путања 2002 

путар 2002 

путаст 1697д 

(напуштен) 
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путир 1755 

путити 108 

путни лист 12078 

путник 594 

путнина 594 

путо 1698г 

путовати, путовођа 594 

путоказ 200б2а 

путоногаст 1697д 

путопис 594, 1136 

путујући 594 

пући (прснути) 1874г, (пуцањ) 1889ж, 

(глас) 923, (простор) 2238, пући од 

смеха 87, куд пукло да пукло 2356, 

пуче ми... 1475а 

пућити се 850 

пућкати 159 

пућпурикати 2047 

пуфлак 21138 

пух 2033 

пухаљка 1794а 

пухати (дисати) 21156, (ветар) 2011 

пухаћ 2033 

пухор 1900е 

пуцањ 1889 

пуцар 751а, 18366 

пуцати в. пући, (пушка) 1444, (дрнда- 

ти) 751а, (тежња) 878 

пуце 183да 

пуцкарати, пуцкати 188де 

пуч (цистерна) 1724а, (преврат) 1239г 

пучанин 1201 

пучина 1992 

пучки 1157, 1154 

пуша 2076 

пушач, пушити 159 

пушити се (дим) 1900д, (пара) 1895а 

пушка 1441 

пушкар 1803 

пушкаратн 517 

пушкарати се 145ба 

пушкарница 1451а 

пушкомет 14447, 22006 
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пушница 16856 

пуштати в. пустити 

пфластер 2165 

П-Ч (раздваја се П. уп. 8 20) 

пчела 2057 (пче-ла П. уп. 5 16) 

пчелар, пчеларство 1703 

пчелињак 17083 

П-Ш (раздваја се П. уп. 58 20) 

пшеница, пшенични, пшеничиште 

20235 (пше-ни-ца П. уп. 5 19) 

Р 
р самогласничко (П. уп. 8 2) 

рабат 1521 

рабаџија 1858 

рабин 1054 

рабити (употребити) 296, (кулук) 251 

рабљен 296 

работа, работник 251 

рабош 666 

раван (једнак) 984, (површина) 2204, 

(равница) 1998 

раван, раванити (коњ) 1697ж 

равен 20215 

равнати се (држати се) 35, (једнак) 

984, (строј) 1433, (поравнање) 1296 

равнатељ 399 

равнина 1998, 2204 

равница 1998 

равно (број) 2180а, (једнгко) 2192 

равногласан П2а 

равнодневица 230а,в 

равнодушан 841, 928а 

равнокрак 2212 

равномеран 2169 

равноправан 1276 

равностран 2211, 2212 

равнотежа 1865, дипл. 1208 

равњач 1583 

равњача 1602 

рага 1697Г 

рагастов 1734а 

рад 251, (индустр.) 1648, (делање) 35, 

(физ.) 1868, (електр.) 1919 

рад (радо) 832 
радије 994а, 828 

радијум 19498 

радикал 1233а 

радиканд 2184а 

радилица 1703а 

радин 253 

радиност 1648 

радио 1416 (радиа, погр. радија П. уп. 

55 54, 52) 
радиоактивне појаве 1928 

радионица 1507 

радиотелеграфија 1930 

радиотерапија 2161 

радиофонија 1930 

радити 251, 213, 236, (занимање) 114, 

(делати) 35, (машина) 1608 

радиш 186 

радиша, радљив 253 

радни, радник 251, 14846 

радништво 11538 

радно стање (грам.)у 2386г 

радња (рад) 251, (занимање) 114, (трг.) 

1513, 1493, (драма) 1114 

радо 828 

радовати (се) 832 

радознао 928 
радост 832 

радош 1497а 

рађати 2129а, (бот.) 2019 

рађање, рађати (се) 2, 2129г 

рађевина 1632 

рађење 35 

раж 20235 

ражалити (се), ражалостити (се) 834, 

(сажаљење) 853 

ражаловати 1430а 

ражан 1841 

ражањ 18422 

ражестити (се) 848 

ражећи 1900а 



ражидити 1880а 

ражњић 18435 

ражовница 1841 

РАЗ- (не раздваја се П. уп. 5 22) 

раз (плуг) 1659, (мерење) 2216а 

разабирати, разабрати (разумети) 915, 

(дознати) 924 

разабрати се (освестити се) 892, 

расти) 1841 

разагнати 498 

разазнати 9236 

разапети, разапињати (рашнирити! 698, 

(на крсту 517 

разапети се 525 

разарач 1466 

разаслати 280 

разастрети 698 

разасути в. расути 

разати 221ба 

разашиљати 280 

разбарушити (се) 2084а 

разбацати 658, 273а 

разбацивати се 351 

разбашити се 230 

разбеснети се 848 

разбећи се 603, 1159 

разбибрига 173 

разбијати в. разбити 

разбирати в. разабрати 

разбистрити (се) 1884 

разбити 693, (потући) 1462, «одвратити) 

391, (новац) 1551, разбити главу 628 

разбити се 1874г, (вино) 19348, (сан) 

21256 

разблажити 308, (пиће) 15345 

разблудан 1002 

разбој (ткати) 1824а 

разбој (разбојиште) 1453 

разбојник, разбојништво 1356 

разболети се 2133 

разборит 907 

разбројити 2175 

разбудити (се) 2125в 

(на- 
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разбуктети се 1990г, (узети маха) 21782 

разбуцати, разбучити 679 | 

развадити 501 

развалина 694 

развалити 694, (уста) 20836 

разваруша 18442 

развашарити 997 

разведрити се 29073 

развезати 735 

развенчати се 1166: 

развеселити се 832 

развести (уписати) 160 

развести (се) 11662 

развести (причати) 111 

развидети се 2314а 

развијати в. развити 

развијати се (телесно) 21136, (ток) 2346 

развикати се 100 

развитак 10 

развити (рашнрити) 698, (тесто) 1844а, 

(фот.) 1852 

развити се (телесно) 21136 

развиће (бот.) 2014а, «физиол.) 21136 

развлачити в. развући 

развод 1166в 

разводник (вентил) 1617, (позор.) 1113, 

(бот.) 2021г 

разводнити 15848 

развође 1994 

пазводити в, развести 

развој 2346 

разврат 1992 

развргнуће заједнице 12816 

рт >" 

разврзигра 177 

разврстати 971, (чин.) 1261а 

развртач 1589 

развући (вући) 649, (одуљити) 22738 

развучен 1122а 

разгађати в. разгодити 

разгазити 725 

разгалити 832 

разглабати, разглавити 720 
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разгласити 339 

разгледати 21216 

разглобити 720 

разгневити се 848 

разгњечити 724 

разговарати (се) 327а, (тешити) 430 

разговетан (разумљив) 916, (ситљив) 

16З3а 

разговор 327а, (телеф.) 1414 

разговоран 111 

разгодити (разделити) 23286, (штеде- 

ти) 1481 

разголитити (открити) 764а, (раскрин- 

кати) 468а 

разголитити се 183дг 

разгонити 498 

разгорети се 1900 

разгоропадити се 848 

разграбити 288 

разградити, с разграђивати (ограда) 

1720, (расклопити) 720, (рушити) 694 

разграна 1992 

разграничити 2905а 

разгрејати 1890а 

разгрепсти 687 

разгрнути, разгртати 658 

разгрувати 693 

раздавати 276 

раздалеко, раздаљина 

2199в 

разданити се 2384а 

раздати 276 

раздвајати, раздвојити 303, 739 

раздвојити се 115ба 

разделити 23286 

раздељак 118 

раздео 2287 

раздерати 679 

раздерати се «викати, 1:00 

раздертити се 844 

раздирати (цепати) 579, (Сол) 2124а 

раздобље 2272 

раздор 502 

2286, (геом.) 

раздрагати се 832 

раздражен, раздражити (се) 848 

раздражљив 849 

раздремати се 2125г 

раздрешити 735 

раздрљити (се) 1830г 

раздрмати 636 

раздробити, раздрозгати 689 

раздужити (одвојити) 303, 

ти) 21896 

раздужити (обрачун) 15676 

разиграти се (коњ) 16972 

разилажење 390а 

разилазити се, разићи се 1150 

разјапити уста 20936 

разјарити се 848 

разјаснити 917 

разјединити 23336 

разјурити 498 

разлабавити 634 

разлагање, разлагати в. разложити 

разлагање сила (физ.) 1864 

разлаз 1150 

разламати в. разломити 

разлевати в. разлити 

разлегати се 1889а | 

разлетети се 1886ба, (трчати) 558 

разлика 992, (мат.) 2182а 

разликовати (се) 992 

разлити 295 

вазлити се 1882а 

различак 2021К 

различан 992 

разлог 2352, (побуда) 883, разлог суда 

1307 

разложан 908 

разложити (разделити) 23286, (објасни- 

ти) 917 

разложница (физ.) 1364 

разлокати 19946 

разломак 2185 

разломачки 2180а, разломачка црта 

2183а 

(распари- 
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разломити 682 

разлупати 693 

разлучити 303 

разљутити (се) 848 (раз-љу-ти-ти П. 

уп. 8 22) 

размажен 44, 418 

размазати 779 

размазити 418 

размак (простор) 2266, (време) 2308 

размакнути 755 

разматрати 930 

размаћи 755 

размеђити 2005а 

размекшати (се) 18746 

размена в. разменити, размена матери- 

је 216г, 2149 

разменити (трампа) 305, 975, 1497, (но- 

вац) 1551 

размер 1990д 

размера 983, (мат.) 2186, (мера) 2159 

размерак 1866 

размерити 2169 

размерник 1601, (мапа) 1990д 

разместити 2269 

разметати ноге 525 

разметати се, разметљив 351 

размештај 2269, (чин.) 1263 

размештати 2268 

размилети се 563 

размимоилазити се, размимоићи се 

580, (разилажење) З9да 

разминути се 580, 22672 

размирица 505 

размислити 952 

размицати 755 

размишљати 952 

размножавати се 2127 

размотати 698 

размотрити 930 

размрсити 711 

размрскати 689 

размутити 712 

разнежен, разнежити 21326 

202 
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разнежити се в. разнежен, (осећање) _ 

852 

разнети 652 

разни 992 

разнизати 998а 

разнобојан 19101 

разноврстан, разноврсна 992, 971 

разнолик 2331а 

разнородан 971, 992 

разносач 652, (пошт.) 1407, 1408 

разносити 652 

разностран 2212 

разобадати се 1694г 

разобручити се 1787Г (раз-0-бру-чи-ти 

П. уп. 8 22) 

разонода, разонодити се 830 

разор в. разорити, (орати) 1658а 

разорити 694 | 

разорити се 2321а | 

разортачити се 13136 у 

разоружати 14396 

разочарати (се) 964 

разрадити 251, (књиж.) 1122а 

разрадовати се 832 

разраколити се 17026 4 

разрахатити се 830 5 
разрачити се 875 | 

разрачунати се (обрачун) 1567, (сукоб) у 

506 Е 

разред 2328а, (школа) 138ба 

разредити (распоред) 996, (проредити) 

2177, (уредити) 2269 

разредни старешина 13966 

разређење ваздуха 1886 

разрез (кошуља) 1832а, разрез порезе 

1271а 

разрезати 666, (порезу) 1271а 

разрешити 407 

разрешница 1314в 

разривати, разрити 665 

разрогачити очи 21215 

разрок 2121, 2153 

разрушити 694 
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разуверити 94да 

разудати 11676 

разудити 667 

разуђеност (геогр.) 1992 

разуздан 51 

разуздати (коња) 16986 

разуздати се 51 

разузурити се 830 

разуларити 16986 

разуларити се 51 

разум, разуман 907 (ра-зум П. уп 5 24) 

разумевати 915 

разумевати се 922 

разумети 915 

разумити 917 

разумљив 916 

разумрети се 3 

рај 1038 

рајска птипа 2045 

рак 2063, (болест) 2147, (зодијак) 1989а 

ракач 16926 

ракет(л)а 1198 

ракија 1534г 

ргкита 2022а 

ракиџиница 1534г 

ракља 16338, искључна ракља 1628 

ракљаст 2208 

ргковица 2063 

раколити се 17026 

ралица (плуг) 1659, (анат.) 2088а 

рало 1659, (мера) 22046 

рам 1107 

раме 2100 

рамењача (кост) 2108а, (кошуља) 1832а 

рампа (жел.) 1709, (позор.) 1116 

рана 628, 2136 

ранар 2163 

ранац 1645 

рани 2304а 

раније 2292, 2304 

ранилац 116 

ранити (рана) 628 

ранити (рано) 2304а, (устати) 116 

ранка 1685 

рано 2304 

раноранилац 116 

рањеник 2136а 

раоник 1659 

(рапав в. храпав) 

рарог 2063 

РАС- (не раздваја се П. уп. 5 22) 

раса 2080 

раса (одеждај 1061 

расад, расадити 2016вВ 

расадник 1685а, 20:4а 

расанити се 2125г 

расап 1239г 

расванути се 2314а 

расветлити 917 

расвит 2314а 

расед 1977 

раседлати 1698а 

расејан 900 

расејати 273а, 655 

раселина 1977 

раселити се 595 

расећи, расецати 666 

расипање в. расипати 

З светлости 1909 

расипати 658, (имовину) 1480 

расипник 1480 

раскалашан 51 

раскаљати се 1875а 

раскарити се 844 

расквасити 1883а 

расквоцати се 1702Д 

раскивати 17946 

раскид в. раскинути, није с раскида 

224 

раскидање в. раскинути, (физ.) 1874г 

раскидати в. раскинути, (ђубре) 1663 

раскидач (кутњак) 2028а 

раскинути (мех.) 678, (однос) 1161, (у- 

говор) 1282 

раскиселити 1883а 

расклапати 720 

ја о од 



раскласти 711 

расклепати 17348 

расклимати 72да 

расклопити 720 

раскнез 12232 

расковати 17946 

расковник 1583 

раскокати се 1874Г 

раскокодгкати се 17026 

раскол 1022а 

раскомадати 688 

раскомотити се 126,830 

раскопати 664, (рушити)594 

раскопчати 797, 1830а 

(раскорак в. ураскора“) 

раскорачити се 525 

раскош 14736 

раскравити (се) 1884, 

832 

раскраљ 1222а 

раскрвавити 2114а 

раскречити се 525 

раскривити се 100 

раскрижити 666 

раскрилити 702 

раскринкати 4б8а 

раскрпити 236 

раскрсница 2002а 

раскрстити 1161, (с чим) 247 

раскрупнати се 21136 

раскрчити 815а, (шуму) 16886 

раскршће 2002а 

раскувати 1842а 

раскужити 2157 

раскупусати 681 

раскућити 1480 

раслабити 308 

расм... В. разм... 

расни 2080, расна хигијена 2157 

расове 1633в, 1677 

расоје 1659 

распад, распадање в. 

(стена) 1979 

(расположења) 

распадати се, 
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распадати се (физ.) 18747, (хем.) 1932 

распаксвати 762а 

распалити (ватра) 1960а, КЕ 512, 

(побудити) 2354 

распара #843г 

распарати (парати) 683, (отшити) 7490, 

(сећну 666 

распарити (грејати) 1890а 

распарити (раздружити) 308, 21805 

распарчати 688 

распасати се 1831е 

распасти се 18747 

распачавати, распачати 1498 

распевати се 1102 

распети 517 

распетљати 711 

распеће 1060 

распечатити 744 

распечити 418 

распикућа 1480 

распилавити се 830 

распињати 517, — се 525 

распирити (ватру) 19002, (побудити) 

2354 

распис 1244 

расписати 339 

распитати (се) 358 

распиштољити се 830 

расплакати (се) 91 

распламтети се 1900г, (узети махаћ 

2178а 

расплашити 842а, 498 

расплести 684 

расплет #827а 

расплинути се (физ.) 1882а 

расплођавање 2026г, 2127 

распљескати 790 

распљоштити 2220а 

расподела, расподелити 23289 

распознавати 9236 

распојас 1831е 

располагати 268 

васполовити 21806 



расположен 832 
| расположење (душев.) 832, (расиолага- 

ти) 268, на расположењу 12597 

__ расположити (се) 832 
_ распомамити (се) 848 

распон (плуг) 1659, (мосту 2603 

распонац 1636 

распоп 10486 

распоред 996, 2269 

распоредити 596 

распоредно решење 12835 

распорити в. распарати, «гробуразити) 

626 

распра 50да 

расправа в. расправљати, (књиж.) 1137, 

(суд) 1295 

расправити, расправљати, 

711, (претресати) 920 

распрезати 15945 

распремити 99ба 

распрести 1822 

распричати се 11! 

распродаја 1498 

распростирати 698 

распростирати се 2239 

распрострањен 2241а 

распрострети 698 

распрострети се 2239 

распрснути 693 

распрснути се 18747 

распртити 647 

распрштати се 1872, (гомила) 1150 

распудити 498 

распусан 1002 

распуст 1374а 

__ распустити 1150 
распутица 2092а 

распући се 18747 

распучити в., раскопчати 

распуштање в. распустити 

скупштине 1228 

(одмрсити) 

„ 

распуштен 51 

распуштеник 11668 

Ри аза раа о модна и њи др сн" + +. 

к ју. 

расрдити (се) 848 

раст 21136 

растава 11668 

раставити 730 

растгвити се 1166в 

раставић 2025а 

растављати в. раставити 

растакати в.расточитн 

растанак !150да 

растањити 2220а 

растати се 11503 

растварање, раствор 1884, топлота ра- 

стварања 18946 

растворити (се) 1884 

расте 523 

растегљај 22000 

растегљиг 1874Д 

растегнути 2201 

растерати 498 (рас-те-ра-ти П. уп 5 22у 

растеретити 257, (хипот.) :310 

растећи 1480 

расти (колич.) 2171а, (велич.) 2218а,. 

(бот.) 2014а, (физиол.) 21136 

растило 1685а 

растиње 2014 

растирати 692 

растити 1702а 

растоварити 647, 1698е 

растојање 2266 

растопити (се) 1894 

расточити (точити) 805, (трошити) 301, 

(расклопити) 720 

растрвити 658 

растргнути 678 

растргнути се 255 

растрезнити (се) 158 

растресит 18746, (земља) 1656ба 

растрести 637 

растрзати (се) в. растргнути (се) 

растрићи 671 

растркан 2266 

растркати (коња) 1698 

растркати се 558 
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растрљати 692 

растројен (расејан) 900 

растројити 317 

растројство 317, душевно — 2156 

растрти 692 

раструбити 339 

растрчати се 558 

растубити се 1874Г 

растужити (се) 834 

растумачити 917 

растурање в. растурити 

~ светлости 1905 

растурати, растурити (расејати) 273а, 

(разбацати) 658, (разаслати) 280 

растурити се 1150 

растући 689 

расудити, расуђивати 952 

расуло 317, 23336 

расути (разбацати) 658, (имовину) 1480 

расути се 1874г, (буре) 1787Г 

расушити се 1787Г 

расхладити се 18906 

расход 1479 

расходовати 297 

расцар 1221а 

расцвелити се 91 

расцветати се 2018 

расцепити 679 

расцопати 693 

рат 1453 

рата 1565 

ратар 1651 

ратификација 1204 

ратник 14536 

ратно право 1453в 

ратоборан (борбен) 504, (рат) 14536 

ратосиљати се 8776 

раф 1742а 

рахат 844а 

рахатлук 1844 

рахитис 2144 

рахт 1698а 

рационалан број 2179 
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рачваст, рачвати се 2208 

рачве 1633в 

рачун (трг.) 1566, 1567, (књиговод, 

1524, 1525, (мат.) 2181, имати рачуна 

11, водити рачуна 965, дати рачун 

(образложити) 950 

рачунаљка 1376 

рачунати (мат.) 2181, 

(цена) 1518 

рачуница 2179, 2181 

рачуноводство 1254 

рачуноиспитач 1256, 12716 

рачунска радња 2188 

рачунџија 2181, (себичан) 1014 

раџа 1224а 

раша 1825а 

рашак 18246 

раширити (широк) 2205а, (развити) 698, 

раширен 2241а 

раширити се 923 

рашити 740 

рашљика 20166 

раштркан 2266 

рашће 2014 

рашћердати 1480 

рашченути 705 

рашчепити се 525 

рашчерупати 680 

рашчешљати 750 

рашчинити (жидак) 1880а 

рашчинити (распопити) 10486 

рашчистити (уклонити) 659, (раскрчи- 

ти) 815а 

рашчланити 23286 

рашчовек 1000 

рашчупати 680 

рашчути се 923 

Р-Б (раздваја се П. уп. 5 20) 

рбоч 1724, 1751 

Р-В (раздваја се П. уп. 8 19) 

рвати се, рвач 205 

Р-Г (раздваја се П. уп. 5 20) 

ргати 299 

(уздати се) 944, 



__ ргљов 912 А 
Р-Д, Р-Ђ (раздвајају се П. уп. 8 20) 

рђа 1958а (р-ђа П. уп. 5 16) 
рђав 4256, 959, (зао) 1000 

рђавштина 1000 

рђати 1958а 

реакција (мех.) 1863 

О хемиска 1932 

реакционар 12336 

реалан 2324, реална унија 1202 

реалац 1390 

реалгар 1941 

реализам 1129 

реалка 1390 

реалност 2317 

ребрани 2243 

ребрити се 62 

ребро 2101 

__ реван 250 

ревати 1699а 

ревена 13136 

_ реверс 282а 

ревизија (суд) 13116, — уговора 1206 

__ревизор (новин.) 1142 

___ ревкаст 1694г 

___ ревновати, ревност, ревностан, ревно- 

сна 250 

револвер 1441а 

револуција 1239а 

___ регент 1218 

___ регимента 1426 

___ регистар 160 
__регрут 1425а 

___ регулатор 1631 
___регулаторни уговор 1204а 

___ регулисати 316 

___ ред (простор) 2269, (писање) 1608, (вр- 
| ста) 971, (супр. неред) 996, (следо- 

вање) 23056, (поредак) 1237, ред 

речи (грам.) 2391, у реду 323 

___ редак, ретка 2290а, (необичан) 2337а, 

| (жидак) 1880а, (проређен) 22666, 

3 _ (чешаљ) 1820, (тканина) 1825, (шу- 

ма) 2001, (сито) 1763 

редак (ред) 160в (реци П. уп. 5 83) 

редакција 1142 

редар (полиц.) 1268, (школа) 1334а 

редара в. редуша 

редарство в. редар 

реденик 14418 

редиља 1681а 

редитељ 1113 

редити (лан) 1681а 

редни 2180а 

редња 2141 

редов 1429 

редован 2335, в. редовно, 

путем 1274 

редовито 2289 

редовник 1051а 

редовно 2289 

редом 23056 

редуша 251а 

ређати 996, 2269 

реесконт 1558а 

режањ 2217 

режати 2028в 

_ режелација 1894а 

режија 1113 

режим 1214 

режисер 1113 

редовним 

рез (нож) 1796а, (тестера) 1599, (тур- 

пија) 1592 

реза 17346 

резаљка (за оловке) 15966 

резанци 1844а 

резати 666, (воћар.) 1687 

резач 1687 

резбар 17926, — нота 1806а 

резбарија 17926 

резерва 269, (в01.) 1423 

резервисан 58 

резервисати 269 

резервни фонд 13146 

резидба 1687 

резиденција 12776 
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резити 21236 

резница 2015а 

резолуција (парлам.) 1230 

резонанција 18897 

резонатор (електр.) 1929 

резултанта 1864 

резултат (мат.) 2187, (плоду 2354 

река 1994 

рекавица 183да 

реквизитар 1113 

реквизицијг 1453в 

рекла 18317 

реклама 1500а 

реконвалескенција 2159 

ректор 13968 

рекузација 12976 

рекурс 131Пв 

рекуренс 2143г 

релативан 982 

религија, религиозан 1020 

рељеф 1108 

рем 1490 

ремежити се 850 

ремек-дело 1084 

ремен 1812а 

ременар 1812 

реметити 320, (кварити) 322, «претура- 

ти) 997 

ремик 1812а 

ремитент 1558а 

рен 20208 

рендгенограм 1927 

ренде (столар.) 1596, (треница) 1766а 

рентг, рентијер 1574 

реостат 1918 

реп 20266 

репа бела 20202, слатка репа 2021к 

репертоар ПП 

реплика 1306 

репортер 1140 

репресалија 1203а 

репресивне мере470 

реприза 11 
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= ЊЕ · 

република 1215 | 

рерна 1736 | 

реса бот.) 2018д, (козау 16957, (поза- 

мент.) 1828, в. ресица 

ресаст 1696г 

ресина 2025в 

ресити 1081 

ресипа 20956 

реснатица 2022а 

ресор 1243 

ресторан, ресторатер 1535 

ретко 2290а, в. редак 

реткост 2337а 

реторзије 1203а 

рећи 8328, рецимо 970 

реуматизам 2143г 

реферат пресуде 1307 

референдум 12276 

рефлексија светлости 1905 

рефракција (светл.) 1997 

реха 20260 

рехабилитација (право) 1338а 

рехапг 20266, (овца) 1695г 

рецепис (суд) 1294, (трг.) 1558а 

рецепт 2162 

рецидива 2133а 

реципроцитет 2339 

реципрочна вредност 2133а 

рецитовати 1112 

рецкаст 2208 | 

реч (грам.) 2369, (говср) 327, (брани- 

лац)у 1306, дати реч (обећати) 372. 

бити од речи 227а 

речени 338 

реченица 2388, 2389 

реченични период 2390 

речит 327 

речни извор 1994а 

речник 2369 

речца 2369 

решавати в. решити 

решен в. решити, (намера) 880 

решење (питања) 934, (одлука) 884, 



О 

> аи 

2:84 , 12746, | (пресуда) 1327 
зпетату (брашно) 1239д _ 

петка 16335, 1763а 
е пето 1763 

ешити (питање) 934, (одлука) 884 
ешити се (одлука) 884, (ослободити 

_ се) 492 
Ре, Р-3 (раздвајају се П. уп. 5 20) 
рзати 16975 

_ риба 2053 
_ рибанац 18436 
_рибар 1705 

__рибарити 1705 

__рибарица (брод) 1713а 
_рибати (чистити) 748 
__ рибати (рибарити) 1705 

_ рабеж 1766а 
_ре ибизла 20205 
5 р ибић 2112 

др бита в. риба, човечја рибина 20526 

_ рибљи 2053, рибља кост 2030 

Мак 1993 
_ риболов 1705 

__ривати в. ринути 

_ ригати 2149 
Х ридати 91 

__риђ 19102. 

_ риђа(н) 1697д 

| а обрад 2083а 

_ риђокос 2084а 

риза 1061 

_ ризик 25 

+ _ ризница 1556 (ри-зни-ца П. уп. 8 17) · 

_ ризом 20106 

__рикавац 2148 
7 икати, рикнути 20265 (рик-ну-ти П. 

__ уп.520 

___рилица 20266 
__риличари 2060 

280 _рило 2. рилица 

__риљати 665 

| _римеса 1558а 
_ римокатолички 1044а 

њ7 пад јаз ка 

римска вага 18666 
рингла 17346 

ринтати 25: 

ринути 650 

рипида 1060 

рис (зоол.) 2028а 

рис (стопало) 2109д 

рисати 1106 

рит (тршчак) 1993 

рит (религ.) 1063 

рита 18308 

ритати се 539 

ритц 665 

ритинар 1830в 

риф 2200а 

Р-Ј (раздваја се П. уп. 5 18) 

РЈЕ (од јата П, уп, 8 19) 

Р-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

Р-Л, Р-Љ (раздвајају се П. 

20) 

рњав 2093а 

рњага 2256 

рњати се 2026д 

роб 1213 (роп-че П. уп. 5 20) 

роба 1495 

робија 1333 

робиња 1213 

робити 1464 

робовали 1213 

ров 1452 

ровац 2955 

ровашити 977 

ровечан 1833а 

ровит (јаје) 1843г, (здравље) 21326 

ровити 664, (сплеткарити) 502 

рог 20266, (кров) 1717Г 

рогадија 278 

рогаљ 2228 

рогач 2020е 

рогљасто тело 2229 

рогобатан 76 

рогоборити 1889де 

уп. 5 18) "2 
Р-М, Р-Н, Р-Њ (раздвајају се П. уп. 5 



рогожина 1748 

рогозити 17877 

рогоња 1360 

рогуље 1677 

рогушити се 850 

рогушипа 22006 

род (врста) 971, (сродство) 1164, (плод) 

2019, (грам.) 2381, род оружја 1427, 

у роду или тазбини с ким 1164 

рода 2048 

родан 2018, (земља) 1657 

родбина 1164 

родијум 1962 

родитељи 1171 

родити 2129а, (бот.) 2919, (усев) 1667 

родити се 2, 2129г, (Сунце) 19896 

родица 11788 

родни крај 20056 

родољуб 11906 

родом 20056 

родоскврњење 1359а 

родослов 1165 

рођај Сунчев 19896 

рођак, рођака 1164, 11796, в, 11786, в, 

11806, в 

рођакати се 1164 

рођендан 1193 

рођени 2, 1164 

рођење 2, 2129г 

рожан 1820 

рожац 2148 

рожданик 1025 

рожити 1097 

рожник 20266 

рожњак 1097 

рожњача 2087 

розга 1684а 

рој, родити се 17036 

ројте 1828 

рок 2270, (закон.у 1274а 

роктати 1700д 

рокчић в. рогач, в. рог 

уп. 8 20) 

(рок-чић П. 
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ролетна 1735а 

роља, рољати 1833а 

роман, романсијер 1128 

Романи 2080а 

романтичан 1129 

ромб, ромбоид 2213 

ромињгти 2008а 

роморити 99 

ронац 1705ж 

ронити (гњурати се) 571, (сузе) 92 

ронити се 1999 

ропкиња, ропство 1213 

роптати 829 (роп-ће П. уп. 8 20) 

роса 20086, тачка росе 1897 

росопас 20206 

роспија 849 

росуља 2008а 

ротација (мат.) 2235 

ротационо кретање 18726 

ротити се 347, 1240 

ротква, ротквица 2020в (рот-ква П. уп. 

5 21) 
рохав 21106 

рочити 966 

рочиште 1295, пропустити — 1297В 

рочни рачун 2188 

„ послови 1523а 

рооштиљ 17366 ћ 

Р-П (раздваја се П. уп. 8 20) 

рпа в. хрпа 

Р-С (раздваја се П. уп. 8 20) 

оскати 2116ба 

рскати се 1889е 

Р-Т (раздваја се П. уп. 5 20) 

рт 1996, 2000 

(ртеница в. хртеница) 

ртмача 18318 

ртница 1534Г 

Р-Ћ (раздваја се П. уп. 5 20) 

руб 1829в 

рубац, рупца 1832д 
рубача 1832а 



и е- 

рубин 1957 

рубина 1832а 

рубити (зарубити) 672, (кројач.) 1829в 

рубља 1554а 

рубље 1832 

рубрика 1141 

ругати се 458 

ругло 458 

ругоба 1080 

руд 19105 

руда (рудар.) 1947, (кола) 17906, лећи_ 
на руду 234 

рудар, рударство 1947 

рудаст 1695г 

рудети 1910ђ 

рудина 1675а 

рудица 1825 

рудиште 1947 

рудна жица, рудник 1947 

рудњак (коњ) 16985 

рудњак (корпа) 1793а 

рудњача 2025в 

рудокоп 1947 

ружа 2020д 

ружан 1080, (време) 2007 

ружити (ружан) 1080ба, (грдити) 472 

ружица 20216 

ружичаст 19105 

рузмарин 2021Д 

рујан (боја) 19105, (септембар) 2311 

рука (мишица) 2108, (шака) 2108в, ла- 

ке рукс 1480, од сваке руке 971, ис- 

под руке 272, ићи од руке, поћи за 

руком 9, ићи на руку 422 

рукав 1830а, в. рукавац 

рукавац (речни) 1984, (мех.) 1627, 1629, 

(казан) 1300, лисни рукавац 2017 

рукавица, рукавичар 1816 

рукнути 2026дД 

руковалац 399 

руковат 1629 

руковати 399 

руковати се 612 

руковет 1670 

руководити (руковати) 399, (побула) 

883 

руководити се 231 

рукознак 1249 

рукољуб 615 

рукопис (шакопис) 163, (књих.) 167 

рукополагати 1048а 

рукотворина 1632 

рукуница 1750да 

руља 1149 

рум 15345ђ 

румен 19105, (физиол.) 2114а 

рундов 2028в 

руно 20266 

руњав 2084а 

рупа 2227 

рупити 572 

рупица (одело) 1330а 

Руси 2080а 

руса (бот.) 20206, «зоол.) 2055 

русвај (ларма) 100, (лом) 997 

рускати 2116а 

рускати се 1889е 

рутав 2084а, рутава буба 2054а 

рухо 1830 

руцељ 1669а 

ручавати, ручак 145 

ручаница, ручано доба 145, 2315 

ручати 145 

ручити се 612 

ручица в. рука, (мех.) 1629, (плуг) 1659, 

(посуђе) 1750а, (преслица) 1822а 

ручник 1832Д 

рушевина, рушилац 694 

рушимир 50д 

рушити 694 

рушљивост (право) 12908 

Р-Ф, Р-Х, Р-Ц, Р-Ч, Р-Џ, Р-Ш г'раздва- 

јају се П. уп. 8 20) 
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С 
с, са (заједно) 2334, (место) 22576, 2245а 

сабеседник 327а 

сабијање, сабијати в. сабити, «ваздух) 

1886 

сабирак 2182 

сабирати (скупљати) 273, (мат.) 2182 

сабирача 1844а 

сабити 725, — рогове 508 

сабити се 5306 

саблажњавати, саблазан, саблазнити 

1900 

сабља 1446 

сабљичица 20238 

сабор «полит.) 1227, (цркв.) 10516, (за- 

ветина) 1194 

саборна прква 1055 

сабрат 1050а 

сабргтли в. сабирати 

сабрати се 1149 

сав 2326 

савак 18396 

савана 2001а 

савез 1147, (полит.) 1205а, државни са- 

вез 1202 

савезна држава 1202 

савезчик 12053 

савест 1007, грижа савести 1019 

савестак, савесна 1007, (брижљив) 241 

савет 381, Дожавни савет 1245 

саветан 381, 425а 

саветник 1260 

саветовати 381 

саветовати се 388 

саветодавна власт 1208 

саветодавап 381 

савијање (физ.) 18747 

савијати 696 

савијача 1844а 

савијутан 696, (пут) 2002а, 

22066 

савиргти (тећи) 1994, (кључати) 1842а 

(кривина) 
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савитак Б. савијутак 

савити 656 

савитљив 696, 1874Д У 

савладати (победити) 519, (успети) 260 _ 

савлаљати се 873Г 3 
савлађивати (се) в. савладати (се) 

савласник в. сувласник 

савремен 2251, 2303 

савршен (потпуну 2327, (добар) 425а, 

958 

савршено 2178а 

саг 1748 

сагибати се, сагињати се 530 

сагласан 985, (споразуман) 389, саглас- 

ни углови 22106 

сагласити се 224 | 

сагласност 985 | 

сагледати 2121 

сагнати 498 

сагнути се 530 (саг-ну-ти П. уп. 8 20) 

саговорник 3274 

саго-палма 2023дД 

сагонити 498 

сагоревање, сагорети 1900, (хем.) 1936 

саградити 308, (зидар.) 1774 

сагрешити 1034 

сад 2291 

садаљка 1687 

садашње време (грам, 2385а 

садашњост 2291 

садевати 1670 

садељати 668 

саденути, садести 1670 

садиљка 1687 

салити 20168, 1687 

садница 20152, 1687 

сално (са дна) 2259 

садно (коњ.) 1698а 

садра 1783, 1949а 

садрар 1782 

садржавати, садржати 2330 

садржај 2330, (књига) 1123, П21а 

садржати се, садржилан (мат.) 2183а 
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садржина Б. садржај 

сађеница 2015а 

_. сажалнти се, сажаљење 853 

сажвакати, сажватати 2116а 

саждити 1900 

сажети (раменима) 

2334а 

саживети се 79 

сажећи 1909 

сазвати 363, 11496 

сазвежђе 1989 (са-звезкђе П, уп. 8 17) 

саздати 2319 

сазив 11496, (парл.) 1228 

сазивати в, сазвати 

сазидати 1774. 

сазнање, сазнати 924 

сазргти (бот.) 20198, (приспети) 2283а, 

(мед.) 2137 

сајам 1515 

сајџија 1808 

сака 17876 

сакагија 2166а 

сакалуда 909 

сакат, сакатити 21327 

саклонити 426 

сако 1831а 

саковати 17946 

сакрити 272 

сакрити се 590 

сакројити 18296 

саксија 1752 

сактијан 1811а 

сакупити (се) 1149 

сала 1727а, (позор.у 1115 

саламура 18433 

салата (бот./ 2021к, 

салаш 1652 

салдо 1524 

салебпија, салеп 1844, (бот.) 2023г 

салетети 387 

салинац 1791а 

салити (ливац) 1801, (сипати) 803 

салицилна киселина 1970 

545, (саставити) 

јело) 18438 

сало (физнол.) 21137, (месар) 1845 

саломити 682 

салон 1727 

сам 2333а, (без друштва) 1145а, (лично) 

33, све сами... 2334 

самар (коњ. 1698а, (паук) 2062, (рак) 

2063, (бот.) 2019а 

самарица 1717Г 

самаруша 1829а 

самарџија 18126 

самац 1145а, (без породице) 1163а 

самерљив 2169 

самилост 8583 

самица 1163а, (ћелија) 1333 

самлети 691, (млин) 18398 

само 2172, (свез.) 2377а 

самовар 17526 

самовати ШП45а 

самовластан 1214 

самовоља 875 

самогласник 2362 (групе самогласника 

П. уп. 58 72-75) 

самодошлипа 1167В8 

самодржац 1210 

саможив 1014 

самозвани 979 

самоиндукција 1923а 

самокиселина 1693а 

самокрес 1441а 

самољубље 866, 1014 

самоникао 2319а 

самообмана 262 

самоолбрана 426 

самоодрицање 230 

самоопредељење 220, (полит.) 1212 

самопомоћ 422 

самопоуздање 872 

самопрегоревање 230 

самосвест 892 

самосион 888а 

самосталан 27, (полит,) 1212 

самостан 1057 

самостворитељ 1029 
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самотиња, самоћа ШП45а 

самоток (мед) 1844в, (уље) 1843ж 

самоубиство 517 

самоук 13706 

самоуправа 1242, (општ.) 1269 

самохвалисање 351 

самохран П63а 

сампас 592 

самрт, самртник 83 

самсар 1494 

сгмсов 20288 

самур 2028г 

самуровина 1818 

сан 2125, 2125а 

сан в. сахан 

санан 2125г 

санатовијум 2164 

сандала 1814 

сгнљун 1641 

сендучић за писма 14005 

сапитетско особље (рат) 14538 

сачиција 1203а 

сановник 167 

санта 1894а (сан-та П. уг. 5 20) 

санвим 69 (сан-ћим П. уп. 5 29) 

сањалина 906 

сањарија 996 

сањати (сан) 2125а, (сањарија) 906 

сањив 2125Г 

сањкати се 568а 

сањке 1791 

саобразити 985 

слобргћај 1706, (пут) 20028 

саобраћајац 1268 

схекривљеник 1319 

сасмек 1624а 

саонице 1791 

саопитити 326 

саосећање 852 

сап 1592 

сапатник 21 

сапети (коњ.) 1698г 

сапи 2037а 

214 

сапињача 1832а 

сапирати 467 

сапиште 1592 

саплеменик Пода 

саплести «(плести) 709 

саплести се 567 

сапрети 1292 

сапресфит 2025в8 

сапун 1247, (хем.) 1966 

сапутник 594, П5да 

сара 1814 

сарадник 251, (друг) ода, (новин. 

1142 

сарадња в. сарадник 

сарач 1812 

сараџа 2156а 

саргасум 2025В 

саргија 18256 

сардела, сардина 2053а 

сарезати 665 

саркома 2147 

сарма 18436 (сар-ма НП. уп. 8 20) 

саса 2020а 

сасвим 2178а 

сасећи, сасецати 666 

саслутавати, саслушање, саслушати 

2129, (суд.) 1298, 1300 

сгсма 2178а 

сасред 2242 

састав 2329, (писмени) 1121 

саставак в. саставити, (река) 1994а 

саставити 729, (спојити) 302, (сједини- 

ти) 23342, (делове) 23266, (скупити) 

273, (створити) 2319, (писати) 11271, 

(трајање) 2272, (пушка) 1444а 

састављати в. саставити 

саставни део 2330 

саставница 1864 

саставци 1994а ( 

састајати се, састанак 149да 

састојак, састојати се 2330 

састраг 2261 

састрићи 671 



У . 

састругати 670 

сасути 803 

сасушак 1883а, 1866 

сасушити се 1883а 

сат (часовник) 1808, (време) 2281 

сат (мед) 17038 

сатана 1033 

сатара 1796а 

сателит 1989в 

сатерати (терати) 498, (укуцати) 796 

сатесати 669 

сатирати в. сатрти 

саткати 1824 

сатљик 2216а 

сатнија 1426 

сатрица 1844а 

сатрти (млети) 691, (упропастити) 516, 

517 

сатужилац 1293а 

сатурнизам 2145 

саће 1703в 

саћура 1793а 

саученик 1394 

саучесник 214, 1159а, (крив.) 13166 

саучешће 853, изјавити саучешће 452 

сафир 1957 

сахан 1757 

сахгриметар 1912а 

сахат в. сат 

сахрана (погреб) 5, (чување) 269а 

сахравити в. сахрана 

сач 1753а 

сачекати 499, 2309 

сачинитељ (мат.) 2183 

сачинити (писати) 1121 

сачињавати 2330 

сачма 14418 (сач-ма П. уп. 8 20) 

сачувати 269а, 426, 428а 

саџак 17366 

саџија в. сајџија 

сашити 1829в 

СВ (не раздваја се П. уп. 88 17, 18) 

свагда 2271 (сваг-да П. уп. 5 20) 

свагде 2241а 

свадба 1169 (свад-ба П. уп. 5 20) 

свадити се 500 

свађа 590, (завада) 505 

свађалица, свађати се 500 

свак 1184 

свакад(а) 2271 

свакакав 2332 

сваки 2334 

свакилашњи, свакодневно 22839а 

свакојак 2332 

свакојако 2344 

свакуд(а) 2249 

свалити (ваљати) 641, (кривицу) 466 

свалити се 1872 

сваљати 641 

сванути 2314а 

сварати 481 

сварити (кувати) 1842а, (физиол.) 21168 

свастика 11866 

сват 1169 

свачији 23727 

свашта 2334 

сваштар 9272 

сваштоједац 20268 

све 2334, (стално) 2289 

свеблаг 1012 

свевишњи 1029 

свега 2182 

сведок 217, (суд.) 1300, 1325а 

сведочанство 168, (школ.) 1383 

сведочити 1300 

сведоџба 168, 1383, «суд.) 1290а 

сведржатељ 1029 

свеж (скорашњи) 22946, (хладан) 2010, 

(крепак) 2132а 

свежањ 762 

свеза 734, (грам.) 2377 

свезати 734 

свезица 2377 

свезнајући 922 

свеједно 984, (не хајати) 844а 

свекар, свекрва 1185 
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свемогув, свемоћ 29 

свенути 20142 

свеспшти 2334 

сверовати 227а 

свеска 167, (школа) 1376 

свесрдан 852 

свест 892 

свестан, свесна в. свест, (знати) 922 

свести (водити) 609, (возити) 653, под- 

водити) 10026, (свадба) 11690, «мат.) 

2191, — очи 2125 

свестран 2327 

свет (васиона) 1982, (геогр.) 2005, (љу- 

ди) 2072 

свет (светац) 1031 

светао (физ.) 1902, «боја, 191да, (морал) 

1003 

светац, свеци 1931, (празник) 1196 

„свети 1031 

светило, светиљка 1902а 

светина 1149 

светиња 1031 

светионик 1902а 

светитељ 1031 

светити (Сјелиг.) 1031, (освета) 487 

светити се (освета) 487, «злурад) 8556 

светковати 1196, 1197 

светларник 1717Д 

светлац 21212 

светлети 1902 

светлећи гас 1944 

светлиља 1902а 

светлити 1902а 

светлица 2012 

светло 1901 (све-тло П. уп. 5 18) 

светлосни зрак 1904а 

светлост 1901 (све-тлост П. уп. 5 18) 

светлупати 19026 

светњак 17722 

световати 381 

световни 1049 

светост 1031, 1052 · 

светски 2005 
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свећа 1772а, 1846а ДЕ 
свећар 1846 

свећеник 1948 

свеучилиште 1392 

свечан, свечаност 1197 

свечар 1192 

свештати масла 1072 

свештени, свештеник 1048 

свештило 1772 

сви 2334 

свибањ 231 

свидети се 1982, 8226 

свила 1704, (кукуруз) 29235, вештачка 

свила 1967 

свиларство, свилен 1704, свилена буба 

2069 

свилокос 2084а 

свилопреља 2960, 1704а 

свилорун 1595г 

свиња 2035а 

свињарија 1002 

свињарство 1700 

свињетина 18435 

свињопас 17905 

свирала 1096 

свираљка 1090 

свиргти, свирач 1088 

свирап 1097 

свиреп 513а 

сеирка 1090, (свирање) 1988 

свиснути 3 

свита (пратња) 601, (деср) 1225 

свитак 734, «зоол.у 2063а 

свитати 22:3а 

свитац 2054а 

свити 696 

свитлати 387 

свитњак 18326 

свићи 79 

свичка 1097 

свладати 510 

свлак (ренде) 1596, (лан) 1681а, «змија) 

20516 



свлачити (вући) 649, (одело) 770 

свлачити се 125 

свод (геом.) 22342, (зграда) 1774а 

_сводити в. свести 

свозити 653 

сбој 23727, (лични) 33, (сродник) 1164 

својак 1184 

својевласт 1278 

својевољно 27, 220, 873 

својеручан Теба у 

својина 1470, (право) 1281 

својски 250 

својствен, својство 23382 

својта 1164 

својтљив 1164а 

свота 15516 

СВР (не раздваја се П. уп. 8 21) 

свраб 21246, (медиц.) 2157 

сврака, сврачји 2045 

свратити (скренути) 643, (посета) 579 

свратиште 1536 

свраћати в. свратити 

сврачан 2045, (разбој) 1824а 

сврачине 17906 

сврбети 21246 

сврбуљица 2157 

свргнути (стоварити) 773, (збацити) 494 

сврдас, сврдла, сврдлови 1590 

сврзлати 387 

сврнути 8. сератити 

сврствовати 7 

свртовати 49 

свртак 22176 

сврћи в. свргнути 

сврх (висина) 2203, (изнад) 2255 

сврха 881 

сврчак 22176 

свршетак 2284 

свршити 2285, (школа) 1375в, (смрт) 3 

свугде, свуд(а) 2241а (свуг-де П. уп. 8 

20) 

свући 648, (одело) 770 

свући се 125 

ПР ДА 41757 1:75"; +“ » # 

се, себе 2372а, 6 

себе (много) 2178а 

себи 2372а 

себица (увек) 2271, в. себичити 

себичан 2866, 1914 

себичити 1687 

себичњак 1014 

севати (муња) 2012, (бол) 2124а 

севдалинка 1139 

север 19907 

северац 2г01а 

северни Е, север 

Б јелен 20366 

Северњача 1989 

северозапад, североисток 1990г 

севнути (светлост) 19026, в. севати 

сегмент (круг) 22158, (лопта) 22346 

сегнути се 549 

сед 2084а 

седало 1702е 

селам, седамлесет, седамнагст 21806 

седати 52ба, (кокоши) 1702Д 

седељка 175 

седети (сести; 526, (становати) 520 

седети в, сед 

седеф 2055 

седимент 1976 

седиште (седети) 526, (становати) 520 

седлар 1812 

селласт 1598а 

седло (коњ, 1698а, (геол.у 1977 

седмак 1697 

седми, седмина 21806 

седмица «недеља) 2279 

селмични дани 2312 

седнина 1143а 

селњача 2109а 

сеђа 17057 

сезати 549 

сезона 2319 

сеиз 1857Г 

сеизмограф 2013 

сеисана 16982 
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сеја 1776 

сејалиша 1565 

сејати (семе; 20196, 
1090» у лооод 

сејач 1665 

сејм 1227 

сек 1724 

сека (сестра) 1176 

сека (река) 19946 

секанта 2215а 

секач 1556, 1598 

секвоја 2024 

секира 1600 

секирати (се) 851 

секириште 1600 

секнути (бол) 21242, (напор) 255, (епи- 

демија) 2143Дд 

секретар 1206, 1260 

секста 18896 

секстант 22158 

секта 1943 

сектор (круг) 2215в, (лопта) 22346 

секунд(а) (време) 22816, (муз.) 18896 

секундарни калем 1923 

секутић 2094 

селен 2920љ 

селидба, селити (се) 595 

селица 2941 

село (место, 2004а 

село (поселој 175 

сељак 20042 

сељакати (се) 528 

семе 20196 

семантика, семасиологија 230ба 

семеник 2018г 

семенице 2020 

семеновод 2106а 

семењак 2106а 

семестар 2276, (школа) 1374 

семиколон 2367 

семинар 13925 

Семити 2080 

сен (сенка) 19046, (млин) 18396, бацити 

1665, (просејати) 

218 

сенку 43За 

сенара 1678 

сенат 1227а 

сенатор 1229 

сензал 1494 

сеница (птина) 2045 

сенипа (хладник) 17186 

сенка 19946 

сено 1578 

сеновит 19046 

сенокос 1675, 1676 

сентименталан 852 

сенчити 19046, (пртање) 1106 

сењак 1678 

сеоба 595 

сеоски, сеоке 2004а 

сепија «зоол.) 2066, (кожар) 18116 

сепса 21426 

септембар 2311 

септима 18896 

серафим 1032 

серија, везивање у серији 1918а 

сермија 1472 

серпентин 12454 

серпентина 2002 

сести 52ба 

сестра 1175, од стрица #178в, — од 

тетке 11788, — од ујака 11808 

сестримити (се) 160а 

сестрић, сестричина П84а 

сета, сетан 834 

сетва 1665 

сетити се 903 

сећање, сећати се 903 

сећи 666, (млин) 18390, (карте) 197 

сеф 1556 

сецавац 18436 

сецалица 1796а 

сецати 666, (кога) 465а 

сецирати 2163 

сецкати, сеча 666, (горосеча) 16886 

сечањ 2311 

сечивица 18396 



ДР 
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> че ђ У 

Ј 

о 5 

сечиво (нож) 1796а, (ренде) 1596 

сечимице 1796а 

сечица 2215а 

сечка 1679 

сив 1910в 

сиваљ, сивац 1697Д 

сивоња 16947 

сига 1949а 

сигнал 375, (жел.) 1708 

сигуран (безбедан) 26, (поуздан) 857, 

944а, (известан) 2322, (убеђен) 942, 

(неминован) 2343 

сигурати (готовити) 1842 

сигурати се 238 

сигурно 2322 

сидро 1713в 

сијавица 191д 

сијалица 1920 

сијасет 2176 

сијати 1902, (Сунце) 19896 

сијеруша 2021Д 

сиктати 1889е, (на кога) 472 

сила (физ.) 1863, (моћ) 29, (држава) 

1200, (мноштво) 2176, (много) 2171 

силаз, силазак, силазити 565, 2258, си- 

лазак с престола 1218а 

силај 1831е 

силан (пак) 307, 890, (много) 2171 

силембе 16986 

силесија 2176 

силепија 65 

силикати 1945а 

силимице 405 

силина 307 

силити 405 

силити се 65 

силицијум 1945 

силне 515 

силно 2178а 

силовати 514 

силовит 890 

силодрцан 225, 875 

силом 405 

силос 1723 

силурска гериода 19826 

симбиоза 2025в 

симбол, символ 978 

симетралг, симетрија 2211а 

симонијак 1960 

симпатички живчани прибор 20836 

син 1172а 

синагога 1055 

сингулар 2380 

синђел 1050а 

синија 1744 

синовац 1182 

синод 10515 (синодски П. уп. 5 85) 

синоним 2369а 

синоћ 22852 

синоћница 15846 

синтакса 2388 

синтеза 1932 

синус (мат.) 2237 

синути (светл.) 1902 
синџир 1636 

сињи 19108 

сипа 2066 

сипати 803 

сипити 2008а 

сипња, сипљив 2148 

сир 16932 

сирак 11748 

Сирап 208да 

сирити 1693Д 

сириште 2036а 

сиров, сировина 1577 

сиров (пресан) 1842а 

сиромах, сиромашан 1474 

сирота(н) 1474, (без родитеља) 11748 

сиротиња 1474 

сиротиште 11748 

сирочадски сто 1279 

сироче 11748 

сирће 1843ж% 

сирћетна киселина 1965а 

сируп 2165 
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сиса (дојна) 20986, (виме) 2027а 

сисак 17506 

сисаљка 150 

сисанче (дете) 2075, Џбагње) 15958, (пра- 

се) 17060В 

сисар 2027а 

сисати 158, 8да, сисари) 20272, (дојити) 

2130 

систем доба 

систематика (бот.) 2020, «зоол.) 2927 

сит 136 

сита (сачма) 1441в 

ситан (мали) 2219, 

знатан) 379 

ситаст 2082а 

ситка 1763 

ситнарија 379 

ситнеж, ситниж 2219 

ситнина 1551 

ситнити 699 

ситница (мали) 2219, (незнатан) 379 

ситничар 464, (трг.) 14926 

ситнозор 18106 

ситнозрнаст 1987а 

сито 1763, на ситу и на решету 7 

сићи 565, 2258 

сићушан 2219 

сифилис 2143дД 

сифон 17546 

сичан 1941 

сичија 2148 

СЈ «не раздваја се П. уп. 855 17, 18) 

сјај, сјајан (светл.) 1902, (ливан) 10816, 

(раскош 14736, (олличан) 958 

сјактити се 1902 

сјањана 16956 

сјарити 1900в 

сјати (се) 1902 

сјахати 5696 

сјединити 302 

сјединити се 2334а 

сјурити 796 

СК (не раздваја се П. уп. 8 17) 
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(новац) 1551, (не- 

ЛИ АЗААИВ "ОСА У А У кћ 1 и нЕ Љу ЈЕ ЊУ У, о И ~ 

сигзаљка 1808 

скакгвац 2055 

счакавиза 17346 

скакало 19948 

сиекати 559 

скала Сермомл 18912, Смуз.) 18896 

скаље 1589 

скаменити се (запрепастити сеју 9383, 3 

(геол.) 19857 % 

скамија 1387а 

снамукати 81 

скањерати се 887 

скапати 3 

скарадан, скаредан 1902 

скачити 638, 773 

сквасити 1883а 

сивер 29947 

скврнавити, скврпити (прљав) 

(морал) 1017а 

скела (чамац)у 1713а, (прелаз) 

(зидар.) 17746 | 

скелет 2027, 2111 

скерлетан 19105 

скидати (се) в. скинути (се) 

скика 1790дД 

скикнути 170дд, (пропасти) 22 а 

скинути (смаћи) 768, (стоварити) ја 

(спустити) 647, (скачити) 633, (рас- ђ 

клопити) 730, (одлепити) 742, (одело) 4 

770, (од цене) 15186, скинути с вра- 

та 492, скинути забрану 1310, не _ 

скидати очи 2121а 

скинути се (сићи) 565, (свући се) 125 

скинуће забране 1310 

скиптар 1217 

скитати (се), скитнинца 592 

скица 1106 

скичати 1700дД 

СКЛ (не раздваја се П. уп. 5 21) Е 

склад (уметн) 1083, (слагање) 985, 

(крстина) 1670, (међа) 16566 у 

складан 1083 

складиште 1496 

1875а, — 

19948, 



Гачић а ~ ДА а 

а у раса не за исоаииннана азаава 

склањати се 587 

склапати в. склопити 

Е склата 912 

скленица 1755 

склептати 507 

склизак 1876 

склизити, склизнути 1876 

склон 874 

склонит 5786 

склонити (одмаћи) 755, (чувати) 2бда, 

(наговерити) 387 

склонити се 587 

склониште 587, (стан) 520 

склоност 874 

склоп 2329 

склопити 786, (машину) 1609 

+ очи 3 

СКЉ (не раздваја се П. уп. 5 21) 

скљокати се 566 

скнадити 283 

скоба 1635 

скобити 596 

сковати 17940, (план) 889, (лаход 988да 

сковитлати 387 

сковрљати се 1872 

сковрчити (се) 22066 

скозна 16966 

скок 559, (цена) 1518а 

скокнути 559 

сколити 387 

скомрачити 1482 

сконобити 283 

скончати 3 

скопчати 706, скопчан са чим 2356 

скорашњи (недавно) 2293а, (млад) 

22940, (будућност) 2309 

скорбут 2150 

"скорети се 18746 

скоро (недавно) 22932, (будућност) 

2390, (без мало) ддба 

_ скоројевић 1153а 

скоротеча 365 

скорпија 2062, (зодијак) #989а 

о. водена 2060 

скорушити се 18746 

скот 202ба 

скотна 20267 

скотолоштво 13596 

скотрљати се 1872 

скоцати се 1894а 

скочити 559, (напасти) 507 

скраја, скрајњи 2244 

скрамица 18746 

скрасити се 49 

скратити (дименз.) 2202, (време) 2274, 

(укратко) 2327д, (мат.) 2185 

скраћеница 2366а (в. П. уп. 8 143) 

скраћивати Б. скратити 

скрб 844 

скрбан 241 

скрбити се 844 
скрбљеник 12796 

скрбник (брижљив) 241, (старалац) 

12796 

скренути 643, 2248 

г пажњу 366 

скресати 666, (казати) Зб8а 

скретати Е. скренути 

скретни живац 2087 

скретница, скретничар 1708 

скрж 2021а 

скривалиште 590 

скривати (сеј в. скрити (се) 

скривен Ш4ба 

скривити 1095, (правој 13166 

скриња (сандук) 1641, (заптивача) 1620 

скрити 272 

скрити се 598 

скрњивати 1627 

скроб 1967 

скробити 1833а 

скровит 5786 

скровиште 520, 587 

скроз 22422, (потпуно) 2178а 
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сиројити 312, (кројач) 18296 

скројка 18296 

скроман 63, 864, 871а 

скрпити З2да 

скрстити руке 550 

скрушен 8906 

скрушити (здробити) 689 

скрхати (сломити) 682, (метнути) 782 

скрхатн се (пасти) 566 

скрцнути 693 

скршити 682 

скувати 1842а 

скудити 475 

скулптор, скулптура 1108 

скунаторити 283 

скуп (заједница) 2334, (друштво) 1149 

скуп (цена) 1519 

скупа 1147 

скупац 1482 

скупити 273, (смотати) 69ба 

скупити се (гомила) 1149, (смањити се) 

2219а, 2202 

скупљати (се) в. скупити (се) 

скупни 2334, скупна својина 12816 

скупоћа, скупоцен 1519 

скупсти 680, 783 

скупштина (збор) 14да, 

1314в, (парлам.) 1227 

скупштинар 1229 

скупштинска периода 1228 

скут 1830а 

скутоноша 434а 

скућити 1475 

скуцати (купати) 738, (скунаторити) 283 

скучен 2171а 

скучити се 227 

СЛ (не раздваја се П. уп. 55 17, 18) 

слаб 308, 2354в, (физ.) 18748, (физиол.) 

21326, (немоћан) 8906, (незнатан) 

379, (лошу 959 

слабети 21326 

слабина 2107 

слабити в. слаб 

(акцион.) 

222 

слабић 8900 

слабо 2177, 2178вВ 

слабодушан 842 

слабомсћан 8906 

слабост Б. слаб 

слаботиња 8906 

слабоуман, слабоумник 909, 2156 

слабуњав 21326 

слава (славан) 923, (крсно име) 1192 

славан 923 (слав-на П. уп. 8 209) 

славина 1618, (буре) 1787В 

славити Б, слава 

славље, слављеник 1197 (слав-ље П. уп. 

5 19) 
славолук 1774а 

славољубив 869 

славопојка 433 

славуј 2045 

слагалиште 1496 

слагање в,. слагати, слагање сила 1864, 

слагање речен. делова 23886 

слагати (лагати) 479 

слагати (састављати) 729, 

658, (намештати) 99ба 

слагати се (сагласан) 224, (одговарати) 

985, (склад) 1083, (слога) 5018 

слагач 1848 

слад 1584е | 

сладак (укус) 2123а, (пријатан) 823 

сладити (се) 830 

сладолед, сладоледар, слалолеџија 1844 

сладострастан 830 

слакомнти се 877а 

слама, сламка 1679 

сламарипа 173да 

слан 21238 

слана 20086 

сланик 1758 

сланина 1845 

слап 1994а 

слапчина 8906 

сласт в. сладак 

сластичар 1844 

(гомилати) 



слати 280 

слатина 1995 

слаткиш 1844а 

слатко 18446 

слаткохран 137 

слахак 1520 

слачица 29202 

слевати се 1994 

слегати, слегнути (раменима) 545 

слегати се, слегнути се 1998, (скупити 

се) 1149, (талог) 1884 

след 553а 

следбеник 2305, (присталица) 231 

следећи 2308 

следити (следбеник) 231, 

600, (последица) 2356 

следити (се) (лед) 1894а 

_ следовање, следовати (ићи за ким) 600, 

(ићи за ким) 

(време) 2305, (последица) – 2356, 

(следбеник) 231, (принадлежност) 

1266 

следствен 2356 

слез 2020к 

слезина 21058, хипертрофија слезине 

2149 

слеме 1717Г 

слеп 21212, слепо око 2086а, слепо цре- 

во 21056, запаљење сл, цр. 2149 

слепи миш 2031 

_ слепило 2121е 

„  кокошје 2153 

слепити (залепити) 741 

слепоочна кост 2082а 

слепчовођа 609 

слех 1996 

слетети 1886а 

слећи (се) в. слегнути (се) 

слив, сливати се 1994 

сливник 1777 

слизати се 1159 

слик 1138 

сликг, сликар, сликати 1105 

слинавка 2149 

слине 2117Г 

слинити Е, слине, (плакати) 91 

слистити 310 

сличан, сличност 990 

слишавати, слишати 1378 

слобода 27, (полит.) 1211, 1212 

слободан в. слобода, (одважан) 

(незаузет) 2518 

слободити 385 

слободњак, слободоуман 1233а 

словарипа 1376 

Словени 2080а 

слово 162, (грам.) 2366, (говор) 327 (ве- 

лика и мала слова П. уп. 58 4—15) 

словоливац 18486 

словослагач 1848 

слог (грам. 2368, (телегр.) 140да, 

(штамп.) 18428, (орање) 1658а, (ле- 

ја) 1684а 

слога, сложан 501в 

сложен 2326, (грам.) 2387 

сложити (се) в. слагати (се) 

сложно 5018 

слој 2217а, (геолог.) 1977, (лопта) 22346, 

(друштво) 1152 

слом 22, (берза) 1523 

сломити 682 

слом 2034 

слота 2218 

слуга 14846, 1857 

слудовати 262 

служавка 1857 

служавник 1762 

служба 1484, (државна) 1258, (војна) 

1424, служба Божја 1064 (слу-жба 

П. уп. 8 17) 

службен 1246 

службеник 1258 

службеност 1281в 

служитељ 1857, (држ.) 12596, (школ.) 

1398 

служити в. служба, 

(користити) 425, 

(нудити) 274 

843, 

(средство) 2355, 

(употреба) 296, 
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служити се 296 

слуз 21177 

слузокожа 21056 

слупат: (направити) 309 

слута 912 

слутити 947 

слух 2120 

случај 2342 

случајан 23436 

случити се 2342. 

слушалац 2120, (школа) 13946 

слушалица (телеф. 14112, 1 

кар.) 2160а 

слушаовипа 1727а 

слушати (чути) 2120, (послушан) 234 

слушкиња 1857, (изување) 18146 

слушна кошчина 2091 

СЉ (не раздваја се П. уп. 53 17, 18) 

сљубити се 2268 

СМ «не раздваја се П. уп. 5 17) 

смагати 2173 

смагнути 19106 

смазати 130 

смак 22 

смакњвути в. смаћи 

смандрљгти 236, 309 

смањити (мање) 2172а, (мањи) 2219 

смањити се 2219а 

смарагд 19495 

сматрати 952а (сма-тра-ти П. уп. 5 18) 

смаћи (скинути) 7625, 730, (збацити) 773, 

(убити) 517 

смахнути 21156 

смашна 2028а 

смеђ 1910би, (коса) 2084а, (очи) 20876 

смежурати се 22246 

смејати се 87, (исмевати) 458 

смелост 843 

смена, сменити 974 

смео, смеон 843 

смер (правац) 2248, 1861, (намера) 881 

смеран 66 

смерати (намера) 880, (нишанити) 1443 

922, (ле- 

224. 

смерница 881 

смеса 712 

сместа 2305 

смести (спречити) 485 

смести (мести) 747а 

смести се Збда 

сместити 644 

сместити се 520 

смет 2008г 

сметак 297 

сметати (сметња) 485, 2354а 

сметати в. сметнути 

сметен, сметењак 40, дода 

смети (слобода) 27, (дозвола) 401, (сме- 

лост)у 843 

сметлиште 1856 

сметнути (скинути) 773, (плестиј 1827, 

(ткати) 1824, (напустити) 247, — с 
ума 904 У 

сметња 485, 23544 

смех 87 

смечити 724 

смеша 712 

смешан 89 

смешати 712, 302 

смешити се 87 

смештати Б, сместити 

смиловати се 853 

смирај 19896 

смирен 63 

смирити (свршити) 2285 

смирити се (миран) 49, (спокојан) 846, 3 

(Сунце) 19896, (бол) 2124а | 
смисао 919 

4 силе (физ.) 1863 

смислити 952 ЈЕ: 

смицалица (мице» 181, (подвала) 481 Н 

смицати в. смаћи 3 

смишљати 952 И 

смишљен 38 

смлавити 689 

смлачити 1890 

смождити 689 



смок 140 

смоква 20226 

смокинг 18318 

смола 1972 

смоља, смољав 61, 8906 

смоница 1656а 

смотак 1824 

смотати (савити) 696а, (украсти) 289, 

(појести) 130 

смотка 159 

смотра 21216, (вој.) 1434а 

смотрен 45 

емотрити 895 

смотуљак 734 

смоћи 2173 

смочити 130 

смрад 21226 
смразити 505 

смрачити се 23136 

смрвити 689 

смрдети 21226 

смрескати 724 

смрзлица 2119а 

смрзнути се (физ.) 1894а, (смрт) 46 

смрзотина 2138 

смркнути се 23136 

смрмљати 103 

смрнџати 103 

смрсити 710, 

ЈЕ конце коме 516 

смрскати (везати) 734, (кеса) 1646 

смрскати (дробити) 689 

~ смрт 3, 2135 

смртан 3, 1041, смртна казна 1336 

смртовница 12836 

смртоносан 517 

смрћи се 23136 

смрча 2024 

смрчак 2025Р 

смршати 2113Д 

смудити 1900ж 

смуђ 2053а 

смук 20516 

смутљивац 502, (полит.) 1238 

смутња в. смутљиваџ 

смућкати 713 

смуцати се 592 

смучар, смучати се 201 

смучити се 2149 

смучка 201 

СН (не раздваја се П. уп. 59 1: 

снабдевати, снабдети 283а 

снабдевен 2339 

снабдевач (трг.) 1502 

снага (физиол. 2132а, (тело) 20812, 

ступити на снагу 12747 

снажан 2132а, (енергичан) 890 

сналазити, снаћи 7 

сналазити се, снаћи се 259 

снаха 1181, 1187 

снаходити в. сналазити, 

2156 

снаша 29736 

снашати в. сносити 

снебивати се 864 

сневати 2125а 

сневеселити се 833 

снег 20087 

Снежана 1130 

снеруке 19 

снети 652, (јаје) 1702г 

снивати (сан) 2125а, (сањарија) 906 

снижавати В. снизити 

снизак 2203а 

снизати 998 

снизити 2172а, 2203а 

снимак (фот.) 1852, (кинемат.) 1119 

снимати, снимити (скинути) 773, В. 

снимак 

снимити се 565 

снисходљир 64, (љубазан) 439 

снити 2125а 

сновати (ткати) 1824, (план) 880 

сноватник 18246 

сноп (жито) 1670, (мера) 22166 

„» зракова 1904а 

(падавица) 
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сносити (носити) 652, (јаје) 1702г, (тр- 

пети) 2357а 

сноходац 2156 

сношај 1158, сполни сношај 2127 

сношљив 825 

снуждити се 833 

со, сони (хем. 1932, 

19486, 1843ж 

соба 1727 (соп-че П. уп. 85 20) 

собарица 1857 

собни сликар 185да 

собрање 1227 

сова 20426 

совра 1744 

соврња 1774а 

сода 19486, (пиће) 1534] 

содаџија 15341 

соихлебник 1159а 

сој (зоол.) 2026е, (сродство) 1164 

сојка 2045 

сок (бот.) 2015а, 2019, (физиол.) 2116г, 

(јело) 1843, (сир) 1693дД 

сокак 2004г 

соко 2042а 

соколити 385 

солана 19486 

соленоид 1922 

солидарно 1147а 

солило 2026е 

солити 1843ж, 21238 

да памет 380а 

солоједник 1159а 

сом 2053а 

сомић 1717Г 

сомнамбул 2156 

сомот 1825а 

сона киселина 1937 

сопа 1633 

сопити 2115 

сопран 1103 

сопствен 1470 

сопственик 1471, (право) 12816 

сорта 971 

кухињска со 
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сос 1843 

сотона 1033 

софра 1744 

соха 1633г, 1698е 

социјализам 12338 

социологија 1143 

сочан 2019 

сочиво (бот. 202бе, 

очно сочиво 2087 

сочити 1167Д 

спавати 115 

СП (не раздваја се П. уп. 8 17) 

спаваћа болест 21435 

спадало 52 

спадати (падати) в. спасти 

спадати (у неку групу) 2334 

спазити 2121 

спајати 302, 729 

спајача 1624а 

спаковати 762 

спалити 1900 

спанаћ 18436 

спанђати се 1159 

спаран 2009 

спарити (здружити) 302, 21806 

спарити се 20267 

спаркти, спарушити 1900ж 

спас в. спасти, (религ.) 1036 

спасавати, спасење, спасилац в. спасти, 

(религ.) 1036 

спасма 2155 

спасоносан 13, 429 

спасти (пасти) 566, (смањити се) 2177, 

2178в 

спасти, спасен, спасење 429 

спасти се 13 

спати 2125 

спахија 1153 

спев 1138 

спектар 1909 

спетљати (закопчати)706, 

51 

спећи се 18746 

(оптичко) 1908, 

(ухватити) 



у" 

специфична тежина 1867, 1880 

спечалити 1475 

спешати 21326 

спила 1998а 

спирала 2209 

спирати 758 

спирити 1480 

спирохета 21428 

спис 1121 

списак 160 

списатељ 1120 

спискати 1480 

спица 1790а 

сплав 1713а, в. сплавити 

сплаварити 1713а 

сплавити (млеко) 16936 

сплакати, сплакнути 753 

спласнути 2219а, (оток) 2137 

сплата 1713а 

сплахтати 2507 

сплачине 753, 1730 

сплести 709 

сплести се (у ходу) 567, (збунити се) 

дода 

сплет (плетеница) 2084а, (вез) 1827а, 

(нога) 2109д, (змија) 20516 

сплетати в. сплести, (вез) 1827а 

сплетен (збуњен) 90ба 

сплетка, сплеткаш 502 

спљескати 700 

спљоштити 700 

сподбити 286 

спознаја, спознати 922 

спој в. спојити, (уже) 1637, 

1932а, кратки спој 1918а 

спојени судови 18786 

спојити 302, 729 

спојка 732 

спојница 1628 

спокојан 846 

спол (зоол.) 2026г, (човек) 2073 

сполни органи 2106, (болести) 2152, 

сполно сазревање 2128 

(хем.) 

споља, спољашњи, спољњи, споља- 

шњост 2247 (спољ-њи П. уп. 5 20) 

спомен (успомена) 903, (поменути) 338 

споменик 9036 

споменица 9036, (медаља) 18505а 

споменути, спомињати 338 

спона (коњ.) 1698г, (копча) 183да 

спопадати, спопасти (зграбити) 286, 

(обузети) 822 

спор (распра) 500, (парница) 1292 

спор (спорост) 2275а, (физ. 1862а, 

(тром) 265 

спора 2025а 

спорадичан 2241в, (медиц.) 2141 

споразум 389, (полит.) 1205а 

споразуман 389 

споразумевање, споразумевати се (до- 

говор) 388, (општење) 326 

споразумгти се, споразумно 389 

споран здда 

споредан 379 

споречкати се 500 

спорити 341 

спориш 2021к 

споровозни 1710 

спорогон 20256 

спорт, спортиста, спортискиња 1996 

способан (моћи) 29, (умешан) 913 

способност в. способан, правна спо- 

собност 1278 

спотаћи се, спотицати се 567 

спочетка 2282 

справа 1580 

справедљив 1910 

справити, справљати 309 

справити се, справљати се 238 

спрам 2260, (однос) 2338 

спрат 1717е 

спрати 79583 

спрва 2282 

спрдати се, спрдња 458 

спрег 1864 

спред(а) 2260 
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спрежњак (завртањ) 161 

епрезати 16945 

спрема (прибор) 158да, 

Ибдв, (стручност) 925а 

спреман 238, (стручан) 925а 

спремати (се), спремити (се) 238 

епремиште 1496 

спретан (згодан) 2219, (умешан) 913 

спречавати, спречити 485 

сепржити 1900ж 

спригати 516 

спријатељити се 1160 

спрљити 1900ж 

спровести (пратити) 

280, (извршити) 236 

спровод 601, (мртвачки) 5 

спроводити в. спровести 

(спроводник (физ.) в. проводник) 

спровођење в. спровести, (полиц.) 1323 

спроћу (наспрам) 2260 

спртити 647 

спруд 1994 

спрчити се 2219а 

спрштити 689 

спужва 2070 

спустити 647, (положити) 644, (смањи- 

тиу 2172а, (цену) 15186, главу 

546а 

спустити се 565, 2258 

спутавати, спутати, спутити (везати) 

734, (коња) 1698г, (спречавати) 485 

спучити 1830а 

спуштати (се) в. спустити (се) 

спуштењача 1824а 

СР (не раздваја се П. уп. 55 17, 18) 

сравнити (поредити) 981, (једнак) 984 

сравњења 981 

сразмер(а) 983, 23382, (мат.) 2186а 

сразмеран 983 

срам 863 

сраман 1000 

срамежљив, срамити се 863 

срамота, срамотити 1000, 1017 

(удавача) 

601, (послати) 
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сраслица 2019 

срасти, срастати, срастање 214а, (мед, 

2137в 

срачунати 2181 

срашћивати в. срасти 

србадија (П. уп. 5 13) 

Србин (П. уг. 5 9) 

срдачан 852 

срдачка 18246 

срдашце 2103 

срлит, срдити (се) 848 

срдобоља 2149 

сребренар 1805 

сребрн, сребро 1953 

сребрсљубап 1477 

сревенити се 13136 

сред 2242 

среда в. средина, (дан) 2312 

средина 2242, (хлеб) 1841, (време) 

2283, — аритметичка 2183а, — гео- 

метриска 2186а 

средити 996 

средишна линија 2212 

средиште 2242, (круг) 2215, 

1990е, (град) 2004в 

средњи (средина) 2242, (каквоћа) 995а, 

(количина) 21786, средња настава 

1398, средња тачка (геом. 2212, 

средње стање (грам.) 2386г 

средњошколан 1390 

средобежан 18722 

средовечан 2074а 

средоземни 1992 

средозимци 2310г 

срелокраћа 2252 

средстежна сила 1872В 

средство 2355, правно средство 1311, 

средства (32 живот) 1472 

срећ 17872 

сређивати 996 

срез 12416 

срезати (сећи) 666, (кројити) 312 

Сремац, сремачки (П. уп. 59) 

(геогр.) 



| 

за 

срески начелник 12416 

срести (се) 596 

сретан в. срећан 

сретати (се) 596 

срећа, срећан 8, 836 

срећка 196 

срећко 8 

срећно в. срећан, (честитање) 449 

гвећом 832 

срж (бот.) 2016а, (кост) 2111 

срицатн 169 

сркати 149 

срљати 558, (пропаст) 22 

срма 1953 

срна 20366 

сродан (сличан) 990, (сродство) 1164 

сродити (се), сродник 1164 

сродност 990 

сродство 1164 

срозати се 1832в, (посрнути) 1009 

срочан, срочит 1138 | 

срочити 1121 

срп 1669 

српањ 2311 

српаст 2208 

српски (П. уп. 5 9) 

српство (П. уп. 5 13) 

срубити 666 

сручити 804 

срушити 694 

срушити се (рушевина) 634, 

566, 2258 

срџаст 2207а 

срце 2103, болести срца 2150, немати 

срца 853а, накрај срца 461а 

срчан 843 

срчани 2103, срчана мана 2150 

срчаниџа (бот.) 2022в, (кола) 17906 

срчика 2016а 

срџба 848 (срџ-ба П. уп. 8 20) 

СТ (не раздваја се П. уп. 5 17) 

стабарка 1693г 

стабилна равнотежа 1865. 

(пасти) 

стабло (607. 2016, (мех.) 1624а 

стабљика 20166 

став (тела) 521, (становиште) 220, (по- 

нашање) 35, (одељак) 1602, (царин) 

1272 

ставити 644, 2240а 

+ под суд 1317 

ставка 1608 

стављати 644, 2240а 

стаднон 1996 

стадо 1691, (паства) 1043г 

стаж 1288 

стаза 2002 

стаја 16914, 1722 

стајалиште 1709 

стајати (мировати) 1861а, (стати) 555, 

(став) 522, (цена) 1518, «пристајати) 

18306, (дрека) 100, стајати на... 1470 

стајава војска 1422, стајаће одело 

18306 

стајаћипа 1832а 

стакати се 1Е82а 

стаклара 1684 

стаклгрнишга, стаклен 1540 

стакло 19240, (хем.) 1945 

стаклорезац 1809 

сталан (непрекидан) 2286а, (непромен- 

љив) 2347а, (доследан) 227 

сталац 17256 

сталеж 1152 

стално (непрекидно) 22862, (увек) 2289 

сталност в. сталан, (чинов.) 1258 

сталожен 38 

сталожити се 1884 

стан (становати) 2520, 1726, (бачија) 

1691а, (разбој | 1824а, (кошуља) 

1832а 

станар (становати) 520, (бачија) 1691а 

станарина 1266 

станарица (бачија) 1691а, (птица) 2041 

станац 1776 

станбени 529 

„станити се 555 
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станица (жел.) 1709 

станован, становит 1861а 

становати 520 

становиште (став) 220, (гледиште) 954 

становник 520, (геогр.) 2005в 

стање 2332а, агрегатно стање 18606, и- 

мовно стање 1473, танког стања 

1474, у стању (моћи) 29, у другом 

стању 2129 

стањити 2220а 

стањол 1955 

стап 1693г 

стапати 1894, (ливац) 1801 

стар (употребљаван) 299, (време) 2294а, 

(човек) 2074а, стара мајка 1177а 

старалац, стараник 1279 

старгтељство 1279 

старати се (бринути се) 241, (чувати) 

26%а, (збринути) 424 

старац 2079, (таст) 1186 

старача 1994а 

стареж 299 

старежар 1550 

стареник 2002 

старети 2074а 

старешина 399, (полит.) 1209, 1241а 

старешовати 399 

стари в. стар, (давчашњи) 2293 

старина (давно) 2293, (старац) 2079 

старинар 1550 

старински 2293 

старица 2079а 

стармали 41, 21138 

стародревни 2293 

старојко 1169 

старокоБ 16982. 

старолик 2074а 

старопутине 2002 

староседелац 20058 

старост в. стар 

старудар 1550 

старудија 299 

стас 20816 
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стасати (стићи) 572, (одрасти) 21136 

стасина 1718 

стасит 20816 

статва 1824а 

стати (зауставити се) 555, (физ.) 1861а, 

(став) 522, (цена) 1518, (запремина) 

2239, 2246а, (почети) 2282, (дрека) 

100, стало ми је до... 378 

стативица 1824а 

статика 1861а 

статистика 1257 

стаћи 1900в 

статути 1147 

СТВ (не раздваја се П. уп. 8 21) 

ствар (физ.) 1860а, (предмет) 953, није 

ствари 959 

стваран 2324 

стварати в. створити 

стварност 2317 

створ, створењс 2319, (човек) 2072, 33 

створити 2319, (направити) 309, ство- 

рити се (постати) 2318, (појавити 

се) 2121, (претворити се) 2350 

стврднути (се) (физ.) 18740, (тврдица) 

1482 

стеаринска киселина 1966 

стег 1450 

стега (мех.) 1606, 1585, (диснипл.) 234, 

(вој.) 1432 

стегно 21096 

стегнути (притегнути) 715, (притисну- 

ти) 723 

стегнути се (штедња) 1481, (тврдиџа) 

1482 

стегоноша 1450 

стежа 2020дД 

стежајица 1734а 

стезати (се) в. стегнути (се) 

стезач 1585 

стезник 18317 

стелажа 1742а 

стеља (седло) 1698а, (талог) 1884 

стељка 18246 



стена, стење (геогр. 2000а, (геолог.) 

1977, 1979, 1987 

стенипа 2060 

стенографија 160г 

стењак 1772 

стењати 95 

стеона 16946 

степа 2001а 

степен (степенице) 

2178, (мат.) 2184 

степенице 1717Д 

степеновање 2184 

стерати (застирати) 764 

стерати (терати) 498 

стерилизовати 2167 

стесати 669 

стећи 2318, (имовину) 1475 

стећи се (десити се) 2342, (истовреме- 

но) 2303 

степишни судија 1315 

степиште, стечај 1315 

стечник 1475 

стештати се 834 

стива 1945а 

стигнути в. стићи 

стид 863 

стидак 130 

стидети се, стидљив 863 

стиж, добра стиж 444 

стизати в. стићи 

стил 122а 

стинути се 1880 

стињати се 19006 

стипендија 1395а 

стипса (хем.) 1957, (тврдица) 1482 

стискати, стиснути 723, (песницу) 2108г 

стићи (приспети) 572, (кога) 597, (има- 

ти времена) 266, (довољно) 2173, 

(сазрети) 2283а, (једнак) 984 

стих 1138 

стихар 1061 

стихија 1933 

стицај 2303 

1717д, (ступањ) 

стицај парница 1292 

~“ кривичних дела 1316а 

стицати (се) в. стећи (се) 

стишати (се) (умирити) 846, стишати 

се (опасти) 21788 

стишљив 1878а 

СТК постаје СК (П. уп. 5 83) 

СТМ постаје СМ (1. уп. 5 83) 

СТН постаје СН (П. уп. 8 83) 

сто (број) 21806 

сто, стола, столови, стони (астал) 1744, 

сто седморице 1284 

стоварити 778 

стоваришни лист 1558а 

стовариште 1496 

стог 1670 

стогодишњи 2277а 

стогодишњица 1193 

стожер (гувно) 1672, (врата) 1734а, 

(геогр.) 1990 

стожерник 1990а 

стојак 1671 

стојати в. стајати 

стојећке 522 

стока 1690 

стокућа 339 

столар 1792 

столаш, столпа, стоца 1745 

столетњи, столеће 2277а 

столица 1745, (испраж. црева) 21176 

столњак 1748а 

столоват, столовача 1755 

стомак 2105а 

стоматитис 2149 

стонога 2061 

стопа (траг) 553а, (мера) 2200а, (котур) 

1639, ићи неч. стопама 232, ићи у 

стопу за ким 601 

стопало (нога) 2109д, (пуж) 2064, 

(мех.) 1624а 

стопанин 1163 

стопаони корен 2109д 

стопити 1801 

23! 



стопити се 1894 

стопица (врата) 1734а 

стотина 21806 

стотинарка 1553 

сточан, сточарство 1690 

сточић ноћни 1742в 

СТР (не раздваја се П. уп 5 21) 

страбизам 2153 

страва 842 

страга 2261 

страдалник, страдати 21, 22 

стража 1435, 1457г 

стражњи 2261 

стражњица 2107 

стрампутица 2002, (морал) 1000 

стран (туђу 1148, (иностран) 20056, 

стран језик 2359, стране речи (П. 

уп. 58 144—155) 

страна 2243, (лист) 165, (књига) 167, 

(геогр.) 1990г, (геом.) 2211, (брег) 

2000, (мера) 22166, (особина) 2332, 

држати коме страну 231 

странац, страначки в. стран 

странка (полит.) 1232, (суд.) 1249а, по- 

учавање странака 1296 

страст, страстан, страсна 831 

стратиграфија 1980 

стратосфера 1991 

страћара 1718 

страћити 1480 

страх, страховати 842 

страховит, страхота, страшан 842а 

"страшило, страшити 842а 

страшити се, страшљив 842 

страшни суд 1037 

стрвина 2026ж 

стрвити 7476 

стрводер 1845в 

стрела 1447 

стреласт 2208 

стрелац 210, (вој.) 1443, (зодијак) 1989а 

стрелиште 210, (вој.) 1444Д 

стрељати (убити) 517, (стрела) 1447 
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стремен (коњ.) 1698а, (цев) 1615а, (уво) 

2091 

стремити, стремљење 878 

стрепити, стрепња 842 

стресати, стрести 749 

стресати се, стрести се 2119а 

стреха 1717Г 

стрецати 2124а 

стреш 1534 

стрига 2061 

стрижа 1695г 

стриза 671 

стризибуба 2054а 

стрина 1178а, (плашљив) 842 

стрићи 671, (овца) 1695г 

стрихнин 1973 

стриц 1178 

стрицкати 671 

стричевић 11786 

стркати 558 

стрм 1999, стрма равнина 1870 

стрмац 18396 

стрмекнути (се) 566 

стрмен, стрменит 1999 

стрмке 1646 

стрмно, стрно жито 2023ђ 

стрмоглавити се, стрмоглавце 566 

стрнадица 2045 

стрниште 1668 

стровалити 630 

стровалити се 566 

строво 1685 

строг, строжи 465 

строј (машина) 1608, (кожа) 18116, 

(вој.) 1433 

стројар 1802а 

стројити 18116 

стронцијум 1949г 

стропоштати се 2258, 566 

строшити 689 

стрпати 656 

стрпети се 847, (чекати) 2309 

стрпљење, стрпљив 847 



струг 1596 

струга (ограда) 1720, (паша) 16912 

стругар 1785 

стругара 15996 

стругати 670, (трти) 692, (скидати) 748а, 

(тестера) 1599, (турпија) 1592, (бе- 

жати) 603 

стругнути в. стругати 

струготина 1599, 1592 

стружњак 16926 

струја (морска) 1992а, (политичка) 

1236, (електр.) 1915, 1916, једно- 

смислена струја 1924, струја ни- 

ског напона 1924дД 

струјати (кретање) 1861, (кључање) 

1895 

струјомер 19256 

струк (бот.) 20166, (анатом. 2107, 

(рибар.) 17056 

струка (позив) 1650, (држ. служба) 

1258, (огртач) 1831, (камџија) 1858а 

струна (жица) 1092, (козлина) 1696г, 

(медиц.) 2149 

струнар 1823а 

струнити се 2149 

струњав 1696г 

струњара 1645 

стручан (струка) 1650, (спреман) 925а, 

стручна школа 1393 

стручати 15348 

стручњак в. стручан 

стрцати, стрцнути 780 

стрчати (трчати) 558 

стрчати (провиривати) 2247а, (отскака- 

ти) 992 

стршљен 2057 

сту! 1694е 

стуб 1774а 

стубац 160 в. (ступца, ступци, стубаца) 

_ стубе 564а 

стублина (мех.) 1619, (бунар) 17248 

_ студ, студен (хладан) 18906 

студен (хладноћа) 2010 

студенац 17248, 1995 

студени 2311 

студент 13946 

студети 2010 

студирати 930, (студент) 13946 

стуживати се 2149 

стукатер 1782 

стукнути 1694е 

ступ 1774а 

ступа 1762, (восак) 1846 

ступањ 2178 

ступање, ступати в. ступити 

ступати (туцати) 690 

ступац (дрво) 1689а, (саонице) 1791а 

ступити (прићи) 578, (ући) 583, (при- 

ступити) 214а, (корачати) 557, (У 

службу) 14846, ступити на снагу 

1274г 

ступица 1643 

стурити 773 

стући 690 

стухаћ 1026 

стуцати 690 

стуштити се (наоблачити 

(појурити) 209 

су (новац) 1554а 

субјект 2357, (грам.) 2388а, правни суб- 

јект 1277 

сублимат 1951 

сублимација 18966, (сумпор) 1938 

субота 2312 

сув 1883а, (време) 2008а, (мршав) 2113 

сувад, суварак 1689 

суват 1691а 

сувача 1839а 

суверен, сувереност 1200да 

сувишак 21716 

сувишан 32 

сувише 21716, 2178а 

сувласник 12816 

суво (копно) 1996 

сувоземни 1996 

сувозил, сувомеђина 17748 

се) 20076, 
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сувомразица 2010 

сувоњав 213Д 

сувопаран (укус) 2123, (непријатан) 824, 

(досадан) 9246 

сувота 1883а 

сувратити 699 

сувремен в. савремен 

сугаре 16958 

сугласник 2363а (удвојен сугласник П. 

уп. 85 76) 

суграђанин 20046 

сугреб 2157 

суд (посуђе) 1750, (судство) 1284, (ми- 

шљење) 952, страшни суд 1037, ста- 

вити под суд 1317, суд за млађе ма- 

лолетнике 13206 

судар, сударити се 1877 

судац, суци (П. уп. 5 83) в. судија 
судбечи 1284 

судбина 7, 1025 

судбоносан 378 

суделовати 214 

судија 1285, 1320 (судијин П. уп. 8 51) 

судиско веће 1285 

судити (судија) 1295, (мислити) 952 

судити се 1292 

судланица 22006 

судни дан 1037 

судница 1286 

судовњача 29087 

судопера (послуга) 1857, (пачавра) 1771 

судржавина 1281а 

судрнут 89да 

судружна 2129 

судски 1284, — органи 1285, — одмор 

12866, судска сведоџба 1290а, суд- 

скео подручје 1287 

судство 1284 

суђеник 167г 

суђење в. судити, в. судбина 

сужавати 22056 

сужањ 1213 

суждребна 1697в 
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сужњевати 1213 

суза 92 

сузбијати, сузбити 508 

сузетица 1184 

сузити (узан) 22056 

сузити (суза) 92 

сузна жлезда 20872 

сујеверан, сујеверје 1023 

суједи 2157 

сујета, сујетан 870 

сукати 708 

сукија 14418 

суклата 909, 912 

сукљати 1882а 

сукно 1825а 

сукнути 1882а 

сукња 1831д (сук-ња П. уп. 8 20) 

сукоб, сукобити се (непријатељ.) 506 

сукобити (срести) 596 

сукрвица 214а, 2136а 

сукривап 13166 

суктати 1882а 

сулајисати 2226а 

султан 12243 

сулуд 909 

сулундар 17367 

сулфат 1938 

суљати се 1876 

сума (мат.) 2182, (трг.) 15516 

сумарни поступак 1292 

сумахнут 910 

сумацна 2028а 

сумитице 531 

сумлата 909 

сумња, сумњати 945, (подозрење) 946 

«сум-ња П. уп. 8 20) | 

сумњичити 946 

суморан (време) 20076, (невесео) 833 

сумпор 1938 

сумрак, сумрачје 23136 

сународник 11906 

сунетити 2106а, 1077 

сунђер 2070 



суноврат (пасти) 566, (пропасти) 2321а 

суноврат (бот.) 20236 

сунути (сипати) 803, (напасти) 507 

Сунце, Сунчев 19896 

сунцобран 1837, (на капи) 1835а 

сунцокрет 2021к 

сунчано лечење 2161 

сунчаник 1808 

сунчаница 2139а 

сунчати се 123 

суочење, суочити 361, (суд.) 1325а 

суп 2042а 

супа 1843а 

супарник 503 

супарничар 1292а 

суперлатив 2384 

суплеменик 190а 

суплементни углови 22106 

суплент 13966 

супрасна 17006 

супредак 1195 

супротан 986, 987, супротни углови 

22106 

супротити се 986 

супротнс, супротност 986, 987 

супруг 17да 

супружански, супрузи 1170 

супститупија (хем.) 1932 

суптилан 21786 

сур 19102 

сурвати се 566, 2258 

суревњив 862 (су-рев-њив П. уп. 5 20) 

сурла, сурлаши 2034 

сурма 1942 

суров 513а 

суросдица 1164 

сурутка 1693д 

сусвојина 12816 

сусед 1157а 

суседни 2268 

суседство 1157а 

суснежица 2008г 

суспендовати 1265 

сусрести, сусрет 596, изићи у сусрет 

437 

сусретљив 437 

сустав 95ба 

сустати 2126 

сустизати, сустићи 597 

сустолник 1744а 

сутерен 1717е 

сутеска 1998 

сутлија 1844а 

сутон 23136 

сутра 2301 

сутрадан 2305а 

сућут 852 

суфикс 2379а 

суфита 1116 

сух в. сув 

сучељавати се 2268 

суџук 1844 

суша 2008а 

сушење кичмењаче 2156 

сушионипа (конопља) 1680а, 

1731 

сушити 1883а, (храна) 18433 

сушица 2148 

сушнина 16856 

суштена 2028в 

сушти (исти) 972, (сличан) 990 

суштина 2330а 

СФ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

сферни троугао 2234а 

СХ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

схарчити 1480 

схватати, схватити 915 

схватљив 916 

сходан 425а 

сходно 2356 

СК (не раздваја се П. уп. 8 17) 

сцена 2342 

сценариста 1113 

сценарио 1119 

сципати се 1894а 

(рубље) 
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Т 
та (свез.) 2377а 

табак 165 

табакера 159 

табан 2109д 

табарка 1800 

табати 725 

табла (школ.) 1397а 

таблета 2165 

таблица (школ.) 1376 

табор 1437 

тава 1759 

таван 1717вВ,/г, (слој) 2217а 

таванити, таваница :7178 

тавник 20026 

таворити 20, (сиротиња) 1474 

тад(а) 2271 

тадбина 289 

тазбина 1164, 1186 

тазе 22946 

таин 1841 

тај 972, 2372Д 

тајан 1146а 

тајанствен 76, 1146а 

тајати (крити) 329 

тајати (капати) 1882а 

тајац 99 

тајити 329 

тајна 9238, 1146а, (религ.) 1063, тајна 

писама 1339 

тајник 1260, (општ.) 1269 

тајно, тајом 1146а 

так (билиј.) 178 

такав 2332 

такати се 196 

такмац, такмичити се 503 

такнути 721 

тако 2344 

тако (супр. лихо) 21806 

такође 2174 

такопрсти папкари 2035 

такорећи 990а 

236 

такса 1251 

такси 1712 

такт (понаш.) 77, (муз.) 1087 

тал 2328 

таламбас 1100 

талас (физ.) 1888, (електр.) 1929, (море) 

1992а 

таласаст 22066 

таласати (се) 1888 

талап (суд.) 1322, (рат) 14646 

талент Зла 

Талијани 2080а 

талир 1554а 

талк 1945а, 19496 

Талмуд 10626 

талог, таложити (се) (физ.) 1884, атмо- 

сферски талог 2008, геолошки та- 

лог 1976 

таложна стена 19874 

талон (акц.) 1314 

талофите 2025в 

таљнгати 20 

таљигаш 1858 

таљиге 1790 

таљизгати 108 

тама (мрачан) 1902в, (магла) 20076 

таман (мрачан) 1902, (загасит) 191да 

таман 988, (одело) 18306 

таманити 517 

тамбура 1094 

тамјан 1972 

тамнети, тамнило 19028 

тамница 1333 

тамо 2241, 2249 

танак 2220а, танког стања 1474 

тангента 2215а, (тригон.) 2237 

тандркати 188де 

тане 14418 

танковијаст 21138 

тантијема 13146 

танчина 23277 

танчица Мата Зе 
тањир 1761 > ВУ 



„“ 

тањити 2220а 

таоштво в. талац 

тапетар 1851, — кола 1788 

тапија 12816 

тапир 2037в 

тапкати (табати) 725, (тупкати) 561 

тапшати 548, (пљескати) 85 

тара в. дара 

тараба 1720 

тарак 1681а 

тарана 1844а 

таратор 18432 

тарашка 14456 

тарифа 1251, (царин.) 1272 

таркати 19008 

тарлабука 18895 

тарнице 1790 

тарнути 19008 

тарчуг 1645 

тарчужак 20208 

тас (саплак) 1756а, (цркв.) 1060, (тера- 

зије) 18666, (муз.) 1101 

таст 1186 

тастер 1922а,6 

тат 289 

тата 1171а 

татула 20217 

таћи 721 

тахометар 1603 

тацна 17566 

тачан (супр. погрешан) 988, (човек) 58, 

(време) 2307 

тачка (знак) 2367, (притка) 1684а, (0- 

дељак) 2328а (тачци — тачки) 

ташт, таштина 379 

ташта 1186 

ташци 1844а 

ТВ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

твор 2028г 

творац 2319 

творба в. творити, творба гласова 2361, 

творба речи 2387 

творевина 2319, (производ) 1632 

творити (створити) 2319, (правити) 309, 

(чинити) 236 

творничар; творница 1607 

тврд (физ.) 18746, (тврдица) 1482, твр- 

да срца 822а, тврд на ушима 21202 

тврдина в. тврд 

тврдиња 1451 

тврдити 340 

тврдица, тврдичити 1482 

тврднути 18746 

тврљња 340 

тврдо в. тврд, — 

тврдоглав 888а 

тврдокрилци 2054а 

тврдоперке 2053а 

тврдосан 2125в 

тврдоћа в. тврд 

тврдсуст 15986 

тврђава 1451 

тврђење 340 

твртка 1493 

те 2377а,6 

тевабија 601 

тег 18666 

тегла 1752 

теглити 649 

тегљивсст 1874Д 

тегоба, тегобан 256 

тежа 1865 

тежак (физ.) 1866, (напоран) 256, (не- 

воља) 19, тешка (бременита) 2129, 

тешке паре 15516 

тежак (пољопривр.) 1651 

тежина (тежак) 1866, специфична 

жина 1867 

тежина (конопља) 1680, 20226 

тежити (тежња) 878, (тежина) 1866а 

тежити (пољопривр.) 1653 

тежишне линије 2212 

тежиште (физ.) 1865, (главно) 2330а 

тежња 8759 

тезга 1606 

тезуља 18666 

спаватн 2125 

тен 
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теин 1973 

теј 2165 

тек 2306а, (свез.) 23776 

тек (апетит) 135 

текне 17870, (тек-не П. уп. 5 20) 

текнути 8583 

тековина 1475 

текст П21а 

тектоника 1977 

текуница 2033 

текући рачун 1558а, 1560 

текућина 18606, 1878 

телалин 1550 

телашце, осећајна телашца 2110 

теле, телац, теоци 1964в 

телеграм 1409 

телеграф 1408 

телеграфска мрежа 1410 

телесни недостатак 21327 

» угао 2228 

„ повреда 1362 

телетина 16948 

телећак 1645 

телефон 1411, (физ.) 1922в 

тело (физ.) 1860а, (материја) 2324, (ге- 

ом.) 2216, (анатом.) 2081а 

теловежба 199 

телуће 17964 

телфа 1534 

тељиг 1694ђ 

теме (глава) 2084, (угла) 2210, 

угла) 2212, (тел. угла) 2228 

теме (зид.) 1774а, (зграда) 17172, (под- 
лога) 233ба 

темељан 2178а, (човек) 2132а 

темена кост 2082а 

теменати 434а 

темењача 2157 

темњак 1446а 

темперамент 73 

температура 1891 

тена 17027 

тенац 1024 
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(тро- 

тенис –193а 

тенор 1103 

тентати 387 

тенџера 1759 

теорема 2168 

тепав, тепати 105 

тепелук 1805а 

тепсија 17586 

теразије 18666, (зодијак) 1989а 

терапија 2159 

тераса 17175 

терати 498, (погон) 16086, (возити) 653, 

(кочијаш) 1858, (медиц.) 21176 

терати се (зоол.) 20267 
теревенка 157 

терба 1292 

терен 1997 

терет 652, (тешко) 256 

теретити (товар) 772, (кривити) 466 

теретни воз 1710 

терзија 1829 

терзијан 1094 

територија 2005 

теркија 1698а 

термин 2270 

термински рачун 2188 

термит 2056 

термограф 1891а 

термоелеменат 1921 

термометар 1891а 

терпентин 1971 

терц 18896 

терцијарна периода 1984а 

тесак 1446 

тесан 22214 

тесар 1784 

тесати 669, (брадва) 1600а 

тесерална система 1986 

тескоба 2221а 

тесла 1688а 

теснац 1998 

теснити 2221а 

тесногруд 1013а 



теставан 1840 

тестаменат 1283а 

тестера, тестерисати 1599 

тестија 1754 (тестица, тестијица П. уп. 

851) 
тесто 1840, (колачи) 1844а 

тета 1179 

тетак 11732 

тетанија, тетанус 2156 

тетива (жица) 18456, (мат.) 2215 

тетивика 2023а 

тетишна 11792 

тетка 1179 (тет-ка П. уп. 5 20) 

теткић 11796 

теткица (школа) 1398 

тетраедар 2230 

тетреб 2047 

тетурати се 560 

тећи (течност) 1882а, (време) 2283, 

(развијати се) 2346, (камата) 1573, 

(стицати) 1475 

тећи се 1696а 

теферич 1194 

тефтер 167, 1524 

техника 1579 

технологија 1575 

теча 1179а 

течај (берза) 1523, (школа) 1374, анал- 

фабетски течај 1388а 

течајни испит 13796 

течан 1878 

течевина, течење 1475 

течно (говор.) 98а 

течност 1878, 18606 

тешити 430 

тешити се 835 

тешкати се 353 

тешко в. тежак, (могућ.) 2323а 

тешкоћа в. тежак 

тештан 1840 

тешто 835 

ти 2372а 

тигањ 1759 

тигар 2028а 

тикати 357 

тиква 2021и 

тикван 912 

тиквара 1705 

тил 18256 

тим 2178 

тимарити 16973 

тимор 1977, 2000а 

тимун 17138 

тин 731, 1774а 

тињати 1900 

типав 265 

типкати, типкачица 164а 

типограф 1848 

тир! 16965 

тиража 1142 

тиранија, тиранисати 408 

тиркиз 1957 

тиса 2024 

тисак 1848 

тисканица 14016 

тискар 1848 

тискати (гурати) 619, 650, 

723, (штампати) 1848 

тискати се 619, 650 

тисковине 14016 

тисућа 21806 

тити 21137 

титрати се 410 

титрица 2021к 

титула 980 (писање титула П. уп. 8 15) 

тићити се 62 

тифус 2143г 

тих (тишина) 1889ђ, (миран) 846, (кро- 

так) 849а 

тихо в. тих (полако) 1862а, (нечујно) 

1889ђ 

тицати (такнути) 721 

тицати се 953а, 2340 

тишина 18895 

тишкати 846 

тишма 1149 

(стискатни) 
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тиштати (бол) 2124а, (брига) 844 

Т-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

ткалац 1823 

тканина 1825 

тканица 1831е 

ткање, ткати 1824 

ткач 1823 

ткиво 1825, (анатом.) 2081а 

ТЛ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

тлак (физ.) 1879, 1882 

тлапити, тлапња (сањати) 2125а, (уо- 

бражење) 948 

тлачити (ногама) 725, (насиље) 408 

тле (земља) 1996, (под) 17176 

ТЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

Т-М (раздваја се П. уп. 5 20) 

тма (много) 1149 

тмина 1902в 

тмора 20076 

тмуша 1902В 

Т-Н, Т-СЊ (раздвајају се П. уп. 8 20) 

то 972 

тобалица 1597 

тобоже, тобожњи 9896 

тоболац 1646 

тобџија 14276 

товар 652, (магарац) 1699 

товарити, товарни 772 

товити 2026е 

тоз! 1697и 

тојага 1633 

ток (река) 1994а, (време) 2283, (развој) 

2346 

тока 18356 

токмак 21138 

токнути 803 

токсин 2142а 

толи 981 

толико 2170 

толицни, толишни 2219 

толковати 917 

тоља 1669а 

томбола 196 
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тон (физ.) 18896, (муз.) 1087 

тона 1866а 

тонажа 1713а 

тонути 1881 

топ 1445, бацити у топ 472 

топаз 1957 

топал, топао, топла 1890, толдо време 

2009 

топинамбур 2021к 

топионица 1801 

топити (ливац) 

1664 

топити се (физ.) 1894, (утопитм се) 4 _ 

топлина 1890 

топлити 1890а 

топлица 1995 

топломер 1810в 

топлоноша 1898 

топлота 1890, простирање топлоте 1898, _ 

специфична топлота 1893, топлота | 

растварања 1894 

топлотни извор 1899 

ђ- мотор 1895в 

топљеница 1843г 

топљење в. топити (се) 

топола 2022а 

тополивнипа 1448а 

топот 557, 1889 

топрв 2306а 

топуз 1447 

тор 1691а 

торањ 1056 

торба 1645 

торбар 14926 

торбари 2039 

торозрити 14926 

торбоноша 1559 

торзиона чврстина 18747 

торина 1656а 

торити 2026в 

торлак 351 

торњати се 573 

торокати 111 

1801, (наводњаватију | | 



торпед 1466 

торта 1844а 

тос, тоскати 1697и, 1790ж 

тотркати 2043 

тоцило 1697 

тоциљајка, тоциљати се 200 

тоциљити 1597 

точак 1622, (кола) 1790а, (млин) 18396, 

(бунар) 1724, (бицикл) 17126 

точило 16886 

точиона 1534 

точир 1764 

точити 803, (тоцило) 1597 

Т-П (раздваја се П. уп. 58 20) 

ТР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

трабунити 109 

трава 20235 

травањ 2311 

травар 2165 

травити 2026е 

трављача 2157 

травњак 20235 

травњача 2052а 

траг 553а, 2356а, ући у траг 933, зату- 

рити траг 272, ни трага 2320 

трагати 931 

трагедија 1110 

трагеткиња, трагичар 1112 

тражбина 1487а 

тражење в. тражити, (званич.) 1248 

тражити (у простору) 270а, (истражи- 

вати) 931, (захтевати) 456, (ценити) 

1518 

тражња 1507 

трајан, трајати 2272 

трака 1637а 

тракавица (медиц.) 2146, (мице) 181 

тракуља (зоол. 20678, (медиц.) 2146, 

— свињска 2035а, — говеђа 2036а 

траљав (дроњав) 18308, (аљкав) 57, 

(лош) 959 

траље 1830в 

трамвај 1711, (физ.) 19256 

трампа, трампити (се) 305, (трг.) 1497, 

(уговор) 1282% 

трансверзала 2210а 

транскрипција 12816 

транслаторно кретање 2235а 

трансмисиони конопац 1637 

транспирација (бот.) 2917 

трансформатор 1926 

трансфузија крви 2163 

трап 1684а 

трапав 76 

трапати 591 

трапез 2213 

трапити 1843 

траповесан 2125г 

трасант, трасат 1569 

трасирати 1708 

тратина 1675а 

тратити, траћити (губити) 23, (расипа- 

ти) 1480 

трафика 1537 

трахома 2153 

трачница 1708 

трашити 18116 

трбобоља 2149 

трбок 1705а 

трбоња, трбух, трбушат 2104 

трбушна махрамица 2104, (запаљење) 

2149, — дупља 2104а 

трвеник 2002 

трвење (размирица) 505 

трг (пијаца) 1514, (улица) 2004г 

тргалац 1686а 

трганци 1844а 

тргање, тргати (кидати) 678, (берба) 

168б6а 

тргнути 651, (пити) 149 

тргнути се (повући се) 228, (сан) 2125в, 

(пушка) 14446, (опаметити се) 907а 

трговати 1491 

трговац, трговачки 1492, 

право 1313 

трговина 1491, (радња) 1513 

трговачко 
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треф 197 

трешња (бот.) 2020д 

трешња (земљотрес) 2013, (дрхтавицађ 

трговински аташе 12076 

требати (потреба) 31, (дужност) 1008, 

(морати) 28а 

требежина 1654 

требити 752 

требити се 121 

требник 1062 

требовање, требовати 31 

трезан 158 

трезвен (прибран) 38, (умерен) 54 

трезвењак 2167 

трезнити се 158 

трезор 1556 

трем (уво) 2091, (претсобље) 1728 

трема 845 

трен 22816 

треница (ренде) 1766а, (даска) 1689а 

тренутак 22816 

тренутан 2274 

тренути 21215 

трење 692, (физ.) 1863 

трепавица 2087а 

треперети 1873 

трепет 842 

трепетати 1873 

трепетљика 1805а 

трепља, трепљара 2071 

трепнути, трептати 21215 

трептај 1889 

трептети 1873 

трепчаница 1805а 

тресавица 2155 

тресак 1889е, као тресак 2132 

тресет 1944 

треска (ивер) 1689, в. тресак 

трескати в. треснути 

треснути (трести) 637, (оборити) 605, 

(затворити) 704, (пасти) 566 

трести 637, (воће) 1671 

трести се (физ.) 1873а, (дрхтати) 219а 

трећепозивац 1423 

трећи, трећина 21806 

трећом 21806, 2288 

242 

2119а 

трешњар жути 2020е 

трешњевица, трешњовача 1534г 

трештати 1889е 

трештен (пијан) 157 

трешће 1689 

тржарити, тржити 14926 

тржиште 1514 

тржница 1844а 

трзавице (полит.) 1238 

трзај 2155 

трзати в. тргнути 

трзати се в. тргнути се, (физ.) 1873а, 

(мед.) 2155 

трзмати се 288 

три 21806 

трибина 1996 

тригонометрија 2236 

тридесет 21806 

тријаска периода 1983а 

трикотажа 1827 

трина 2172 

тринаест 21806 

тринити 689 

трином 2191 

триње 1678а 

трипер 2152 

трипут 21806 

триста 21806 

трихина (зоол.) 20676, (медиц.) 2146 

трице 1839д, (тричарија) 379 

тричав, тричарија 379 

тричида 1060 

трк 558, (коњ) 1697ж 

трка (трчање) 558, (коњ. 211 

тркалиште 211 

тркати 1697ж 

тркач (човек) 558, (коњ) 1697ж 

тркачице 2050 

тркља, тркљати 1684а 



тркуљ 15348 

трлити, трлица (лан) 1681а, (клис) 192 

трљати (трти) 722 

трљати (лутати) 591 

трмка 17038 

трн 2016, црни трн 2020д, бити трн у 

оку 855 

трница 1691а 

трновит 2016, (тежак) 19 

трновка (дрхтуља) 20538 

трнокоп 1661 

трнути 2155 

трњина 2020д 

тробојан 1910Ј 

тробојка 12006 

тровање, тровати (се) 517Д, 

2145, тровање крви 21426 

тровач 517Д 

трогодишњи 2276 

трогуб 21806 

тродневни 2280 

тројак 971 

тројачити 1658 

тројица 1029а 

тројка (карте) 197, (оцена) 1381а 

тројке 1173Д 

тројно правило 2187 

тројство 1029да 

трокатница 17172 

трокрак 2210 

трокут 2212 

трола 19256 

тролетњи 2276 

тром (млитав) 542, (спор) 265 

тромесечје 2278, (школа) 1374 

тромирити 1070 

троножац 17456 

троносати 1066 

тронути 853 

троп 15346 

тропар 1065а 

тропати 1845 

тропол 18296 

(медиц.) 

тропска област 19905 

тротоар 20047 

троугао 2212 

троугаоник 1607 

троха 1841а 

трошак 1479, парнични трошкови 1308, 

1331а 

трошан 1874г 

трошарина 1272а 

трошаџија 1480 

трошити (дробити) 689, (потрошити) 
301, (новац) 1479 

трошити се (дробити се) 18747 

трошкарити (се) 1479 

трошковник 1479, (суд.) 1308, 1331а 

трп 20688 

трпати 2256а 

трпати се (мешати се) 215, (друштво) 

147а 

трпежњак 1748а 

трпеза 1744 

трпезарија 1727В 

трпељив 1013 

трпети (страдати) 21, (сносити) 2357а, 

(дозвољавати) 401, не трпети 855 

трпни глагослски придев 2386, трпно 

стање 2386г 

трсити 2285 

трсити се 241 

трска 1793, шећерна трска 20235 

трсковача 1837а 

трти (трљати) 722, (газити) 725, (лан) 

1681а, (натрти) 692 (тр'о, тро П. 

уп. 8 2; тр-о П уп. 5 16) 

тртица 18435 

тртична жлезда 2041 

тртов 912 

трћити се 530ба 2: 45) 

труба (инстр.) 1095, (савити) 696, (тка- 

нина) 1825, ушна труба 2091 

труд 251, (кресиво) 1900а 

трудан 256 

трудба 251 
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трудбеник 258 

трудити 256 

трудити се 255 

трудноћа 2129 

трудољубив 253 

труладак 1689 

трулети 1932 

труло (црква) 1056 

трун (прах) 2217в, (мало) 2172 

трунити, трунка 22178 

трунтав 21138 

трунташ 254 

трунути 1932 

труњав, труње 2217в 

труо 1932 

труп 2097 

трупац (медиц.) 2149, 2157 

трупац (трупина) 1689 

трупачке 559 

трупина (трупац) 1689, (кола) 1790а 

трупка 1697ж 

трус 2013 

трут 1703а 

трутови 2157 

труцкати се 1873а 

трушница 1839д 

трчати 558, (коњ) 1697ж 

трчилажа 479 

трчкарати 558 

трчуљак 2054а 

тршав 2084а 

Т-С, Т-Ћ (раздвајају се П. уп. 8 20) 

ту 2241 

туберкулоза 2148, (кожна) 2157, (кос- 

на) 2158 

тувити 902 

туга 834, ни туге 21726 

тугаљив (голицати) 616, (незгодан) 19 

тугованка 1139 . 

туговати 834, (плакати) 91 

туд(а) 2249 
туђ (стран) 1148, (својина) 1470 
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туђин, туђинац, туђински (стран) 1148, 

(иностран) 20056 

туђина 20056 

туђити се 489 

туђица (пчела) 17036, (грам.) 2369 

тужакати 467 

тужаљка 1139 

тужан 834 

тужба 467, (суд.) 1293 

тужбалица (песма) 1139, (жена) 91 

тужбени предлог (прекорачење) 1297а 

туженик 12936 

тужилац 467, (суд.) 1293а, државни ту- 

жилац 13198, приватни тужилац 

13196 

тужилачка странка 1293а 

тужити 467, (суд.) 1293 

тужити се (жалити се) 353, (суд.) 1293 

туземац, туземство 20056 

туја 2024 

тукнути 21226 

тул в. тулац, в. тил 

тулајица (мех.) 1764, (гајде) 1097 

тулац (стрела) 1447, (млин) 

(каиш) 1625, (осовина) 1626а 

тулити 19006 

тулузина 20235 

туљак (млин) 18396, (клопка) 1643 

туљац 1643 

туљити се 864 

тумарати 591 

тумач 11256 

тумачити 917, в. тумач 

тумба, тумбе 2250, (буре) 17876 

тумбати 630 

тумор 2147 

тундра 2001а 

тунел 20026 

туњав 909 

туп 2222а, (тупав) 912 

тупав, тупан 912 

тупити 673 

18396, 

ла ла о ње њоићи 
~ 



% 

тупкати 551 

тупоглав 912 

тупокутни, тупоугли 2212 

тур 1831в, 18326 

турати (метнути) 644, (гурати) 650, (ба- 

цити) 655 

турбина 1882 

турити в. турати 

турити се (уметнути се) 990 

туробан 833, (време) 20076 

турпејисати, турпија, турпијати 1592 

турпијорезач 1797а 

Турци 20806 

турчинак 20206 

туршија 18433 

тутањ 1889е 

туткал(о), туткалисати 1792 

туткати, тутнути (подбадати) 387, (пса) 

2028в, (дати) 277 

тутњити 1883е, (у ушима) 2120а 

тутољити 272, 1146а 

тутор, туторство 1279 

тутумиш 191 

тући 512, 

1694а 

тући се 504 

туц-муц 102 

туцало 1765 

туцаник 1776 

туцати 690 

туч 1952 

туча (тући) 512, (крив.) 1362, (борба) 

504, (град) 2008в 

тучак (ступа) 1765, (бот.) 2018г 

туш (купат.) 117 

туш (мастило) 164 

тушика 1702г 

тушта 2171 

Т-Ф, Т-Х (раздвајају се П. уп. 5 20 

ТИ постаје Ц (П. уп. 5 83) 
ТЧ постаје Ч (П. уп. 8 83) 
Т-Ш (раздваја се П. уп. 8 20) 

(туцати) 690, (штројити) 

Ћ 
ћаба 1030д 

ћаија 1844а 

ћакнут, ћалов 909 

ћар, ћарити 11 

ћарлијати 2011 

ћаса 1757 

ћаскати 111 

ћата 1269 

ЋР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

ћебе 1739в 

ћевабџија, ћевап, ћевапчић 18435 

ћеја! 1694е 

ћела, ћелав, ћелавети 2084а 

ћелепир, ћелепирити 11 

ћелепуш 1061, 1835а 

ћелија (манаст.) 1057, (тамница) 1333, 

(пчел.) 1703в, (бот.) 2017, (анатом.) 

2081а 

ћемане 1092 

ћемер 1647а 

ћепенак 1513а 

ћер в. ћерка 

ћерамида 1775 

ћердисати 322 

ћеретати 111 

ћерка, ћеркин 11726 

ћерпич 1775 

ћерчиво 1735 

ћесма, ћесмати 1827а 

ћетена алва 1844 

ћеф 875 

ћивот 1059а 

ћилер 1718 

ћилибар 1972 

ћилим 1748 

ћирилица 162, 2366 

ћирица 1857 

ћириш 1813а 

ћифта (трг.) 1492а, (саможив) 1014 

Ћ-К, Ћ-М, Ћ-Н, ЋОЊ (раздвајају се 

П. уп. 8 209) 
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ћопав 21095 

· ћопати 561 

ћора 1697Г 

ћорав 2121ж 

ћоравац, ћорак 1441В 

ћоса, ћосав 20896 

ћошак – (улица) 

17266 

Ћ-п, Ћ-С (раздвајају се П. уп. 5 20) 

ЋСКИ постаје ЋКИ (П. уп. 5 87) 

ћуба 17026 

ћувик 2000 

ћуд (нарав) 73, (прохтев) 875 

ћудљив 875 

ћук 20426 

ћук, ћуката (кокоши) 17025 

ћулав, ћулити 2091 

ћумез 1702е 

ћумур 1538а 

ћуп 1752 

ћупа (крчаг) 1754, (глава) 2082 

ћуприја 2003 

ћурак 1818а 

ћуран, ћурка 2047 

ћурликати 1088 

ћурче 1818а 

ћурчија 1818 

ћускија 1582а 

ћустек 1698г 

ћутак 1689 

ћуталица, ћутати 99 

ћутети в. ћутати, (осећати) 2118 

ћуткати 99, 403 

ћутке, ћутљив 99 

ћућорити 101 

ћуфте 18435 

ћух 2011 

ћуша 20266 

ћушати 512 

ћуше 1699 

ћушити, ћушка 512 

ћушкати, ћушнути 650 

Ћ-Ф, Ћ-Х (раздвајају се П. уп. 8 20) 

20047, (просторија) 
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у 2246 

уабоносити се 18746 

уарумити се 16971 

уба 2172 

убав 1078 

убајатити се 22942 

убацити 791, (реч) 328а 

убаштинити 12816 

убедити, убедљив 949 

убеђен, убеђење 942 

убеђивати 949 

убезекнути се 842 

убијати в. убити 

убијен в. убити, (утучен) 833 

убилац 517 

убирање (геол.) 1977 

убирати 1563 

убиствен 325 

убиство 517, (крив.) 1363 

убит (сиромах) 1474 

убитачан 325 

убити 517, (утући) 833 

убити се 517, (упињати се) 255 

убица 517 

ублажавајућа околност 1329а 

ублажавање казне 1338 | 

ублажавати, ублажити (ослабити) 308, _ 

2178в, (бол) 2124а, (гнев) 848а, (укус) 

2123 

ублизу 2267 

убог 1474 

убод 625, 660 

убожница 1474а 

убој 2136 

убојати се 7, 8426 

убојит 1456 

убојица 504 

убојни 1456 

убојство в. убиство 

убости 625, 660 

убоштво 1474 



убрадач, убрадити се 1831и 

убрајати 2175 

убрати 678, в. убирати 

убрзавати, убрзање, убрзати 1862 

убрзати (кога) 405 

убрзо 2300 

убризгавање, 

2162 

убрисати (покупити) 

747, (нос) 2117Г 

убрисати се 2117Г 

убрљати 1875а 

убројити 2175 

убрус 1832Д 

убудуће 2299 

уважаватк (поштовати) 858, (примити) 
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уважен, уважење 858 

уважити 224 

увала 1998 

увалити 394 

увалити се 18 

уваљати 641 

уварити 17948 

увежбати 243 

увезати 734 

увек 2271, (редовно) 2289 

увелак 2019 

увелике, увелико 2283 

увеличати (повећати) 2218, (надувати) 

З78а 

убризгати 808, (медиц.) 

72гга, (чистити) 

"увенути 2014а 

увенчати 433 

уверавати (доказивати) 949, (тврдити) 

340 

уверен 942 

уверење в. уверен, (докуменат) 168, 

(званич.) 1249, лекарско уверење 

2160а 

уверити 949 

уверити се 936 

увесељавати 832 

увести (водити) 609, (увоз) 1511, (ство- 

рити) 2319, (ткати) 1824, (возити) 

785 

увести (вести) 1827а 

увет, уветан, уветован 2341а 

увећање (опт.) 1906 

увећати 2218 

увече 23136 

увештити се 913 

увидети (приметити) 895, (уверити се) 

936 

увиђаван (увидети) 936, (паметан) 907 

увиђај 1303, (крив.) 13256 

увиђати 5. увидети 

увијати (умотати) 761, (савијати) 696, 

(уврнути) 640, (врдати) б8а 

увијати се (превијати се) 544 

увијач (доколен.) 1831ж, (цигара) 159 

увирати (врети) 1842а, (понирати) 1994а 

увис 2253 

увитак, увити в. увијати 

увити се (превити се) 544 

увлака 164 

увлачити в. увући 

уво 2091, (држак) 1750а 

увод 1123 

уводити (водити) 609, 

(стварати) 2319 

уводник 1141 

уводница 2390 

уводоравнити 2251 

увоз 1511 

увозити (возити) 785, (увоз) 1511 

увозни, увозник, увознина 151 

увојак 22066, (бактер.) 21428 

увојник, увојница 1611 

увоштити 1846 

увразити 1829а 

увратине 1658а 

увратити се, увраћати се 579 

уврачати 1026 

увребати 499 

увреда 461, (крив.) 1357а 

увредити 461, (повредити) 628 

(ткати) 1824, 
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увредљив 461, 461а 

увретен 559 

уврнути (окренути) баба, (увртети) 793, 

(ушкопити) 1695а 

уврнути се (свратити) 579 

уврстати се 1687 

уврстити 971 

увртати в. уврнути 

увртети 795, (завртањ) 1611, увртгти 

себи у главу 948 

уврх 2255 

увршан 2246а 

увући 789, (навести) 394 

увући се (ући) 583, (улагивати се) 434 

угађати (подесити) 319, (задовољити) 

415 

угазити 557а, 621 

угаљ 1538а, (хем.) 1944 

уганути, угануће 2138а 

угао (кут) 17260, (улица) 2904г, (геом.) 

2210, 2228 

угаони 2210 

угар 1655 

угарак 19008 

угарити 1655 

угасит 1910а 

угасити 19006, (креч) 1949а, (жеђ) 154 

угасити се 19006 

угибати се 1874Д 

угинути (бот.) 2014а, (зоол.) 2026%ж 

угињати (се) 1874Д 

угич 1695а 

углавити (учврстити) 797, (уговорити) 

389 

углављивати в. углавити 

углавном 2330а 

угладити 2226а 

углађен (манири) 75 

углачати 2226а 

углед (угледање) 232, 

858а 

угледан 858а 
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(поштовање) 

угледати 2121, — света (појавити се) 

2318, (родити се) 2 

угледати се 232 

углобити 736 

угломер 1602 

угљар 1538а 

угљен (хем.) 1944, (ватра) 19008 

угљени хидрати 1967 

угљеник 1944 

угљеноводоник 1964 

угнати 498, — у лаж 480 

угнездити се (гнезло) 2041, (стан) 52 

угнут 2225а 

угнути се 1874Д 

угнуће 2225а 

угњавити 620, 724, (досаднти) 460 

угњетавати, угњетач 408 

угњечити 724 

угњилети 20198 

уговарати (уговор) 389, (намеравати) 

880 

уговарач, уговор, уговорити 389, (пра- 

во) 1282а — 1282л 

уговорница, високе стране уговорнице 

1204 

угодан 425 

угодити (подесити) 319, (задовољити) 

415 ; 

угојити се 2113г 

угон 2138а 

угонити в. угнати 

угорети се 1655 

угостити (почастити) 139, (дочекати) 

443 

уграбити (отети) 288, (прилику) 2362 

уградити 1774 

угревати (се), угрејати (се) 189да 

угризак 677 

угристи 677, (ујести) 624 

угрк 2058 

угрожавати, угрозити 25 

угрувати се 2136 

угрудвати се 2217 



угрушатн се 1693а 

угужвати 7092 

угурати 650 

угурати се 583 

угурсуз 1000 

угушивати, угушити За, (удавити) 622, 

(сузбити) 23218, (побуну) 12398 

угушити се 4а 

уд (сполни) 2106, горњи удови 2108, 

доњи удови 2109 

удавати (се) 11676 

удавити 622 

удавити се 4 

удаја 11676 

удаљавати в. удаљити 

удаљен 2266 

удаљење в. удаљен, (школа) 1385 

удаљити 755, (уклонити) 23218 

удаљити се 573 

удар 727, (физ.) 1877, (медиц.) 2133а, 

(недаћа) 21, државни удар 1226а 

ударати в. ударити, (заударати) 21226, 

(ударац) 727, (тући) 512, (недаћа) 21 

ударити 727, (физ.) 1877, (тући) 512, 

(укуцати) 796, (почети) 2282, (поте- 

ћи) 1882а, (нанћи) 596 

удати (се) 11676 

удахнути 2115 

удварати се 434а 

удвоје 21806 

удвојити 21806 

удворити се, удворица 434а 

удевати 1829а 

уделити 278 

уденути 1829а 

удео 2328, (право) 1313а 

удес 7, 1025 

удесан 425а 

удесетостручити 21806 

удесити 319, 425а, 'муз.) 1090, (лепо) 

1078а 

удесити се 124 

удести 1829а 

удешавати (се) в. удесити (се, 

удивљавати се 921 

удило 17056 

удисати 2115 

удити (шкодити) 515 

удити (сећи) 667 

удица 17056 

удно 2259 

удо 18435 

удобан 425а, 823 

удовац, удовица 11666 

удовичко уживање 12818 

удовољити 415 

удолина 1998 

удомити се 11676 

удостојити 448 

удробити 1841 

удружење 1147, (право, 1313а 

удружити (се) 1147, (саставити) 302, 

2334 

удубити се 952 

удубљење 2225а 

удувати 812 

ужагрити 21218 

ужапнути се 864 

ужар 1821 

ужарити 1890а 

ужас 842, 842а 

ужасан 842а 

ужаснути се 842 

уждити 1900а 

уже 1637, 1821 

ужелети се 877 

ужећи 1900а 

ужећи се 9596 

ужи избори 1231г 

уживалац, уживање, уживати, (кори- 

стити се) 296, (право) 12818, (на- 

слађивати се) 830 

уживети се 79, (удубити се) 952 

ужизати в. ужећи 

ужилити 17005 

ужина 146 
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ужирити 1700е узврпољити се 539 

ужитак 12818 5 узвртети се 539 

ужлебити 736 узглавак 17396 4, 
ужрвњати 18398 узгој 421, (школа) 1368 

ужурбан, ужурбати се 251а узгојити в. узгој, (зоол.) 2026е 

уз (покрај) 2267, (ло) 2268, (навише) с Узгор 1999 % 

2253а, (поред) 2174 узгред (у ходу) 554, (у пролазу) 580 __ 
узабранити 1310 узгредан 379 

узабрати 678 узда 16986 

узаврети 1895, (врева) 100 узданица 944 

узаимати 295 уздарје 278 

узајамно 2339 уздати 16986 

узајмити 295 уздати се 944 

узак, уски 22056 уздах 215а 

узаконити 1274 уздигнути в. уздићи 

узалуд 261 уздизати (дизати) 646, (хвалити) 433 

узгман в. узалуд, в. увек уздисај 215а 

узаманце 2288 уздићи 646, — се 2254 

узан 22056 уздице 16986 

узас, узла, узлови 734 уздржавати, уздржати 485 

узаптити 1310 уздржавати се, уздржати се 229 

узапћење писама 1322 уздржљив, уздржљивост 54, 132, (тре- 

узастопце 2288 звењак) 2167 

узаћи 564 уздрмати (дрмати) 636, (пољуљати) 

узбацити 655 Злда | 

узбрдица, узбрдо 1999 уздрмати се 1873а 

узбудити (се) 845 уздрхтати 2119а 

узбуђен, узбуђење 845 уздуж 22626 

узбујати 1844а узенгија 1698а 

узбуна (узбуђење) 845, (опасност) 25а, — узет 2155 

в. буна узети (у-зе-ти П. уп. 8 24) 284, (пону- _ 

узбуркати се 1992а ђено) 275, (руком) 549а, (одузети) 

узварити 18422 287, (купити) 1503, (лек) 2162, (брак) _ 
узверати се 845, 2121Д 1167а, (почети) 2282, узети под сво- 

узвик, узвикнути 100, (грам.) 2378 је 1174а, узети на себе 245 

узвисити 2203 узети се 1167 ј 

узвичник 2367 узетост 2155, (дечја) 2156 · 

узвишен в. узвисити, (псих.) 1012 узеће 1463 

узвишица 2000 узидати 1774 

узвиштати (млеко) 1693а, (вино) 15348 _ узилазити 564 

узводни 1994 узимати в. узети ТЕ 

узвратити 699 узићи 564 МИН 
узврдати се 900а узица 1821 | 
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КА 

узјахати 5бда 

узјогунити се 888а, (противити се) 225 

узлаз 564 

узлењача 1824а 

узлетети 568в 

узмак, узмакнути, узмаћи 228 

узмахнути 639 

узмлачити 1890 

узмувати се 554 

узмутити 1884 

узнемирен 845 

узнемиравати, узнемирити (досађива- 

ти) 460, (обеспокојити) 845 

узнемиравати се, узнемирити се 845 

узнети, узносити (носити) 652, (хвали- 

ти) 433 

узор 232 

узорак 1495 

узоран, узорит 232 

узорати 1658 

узраст (раст) 21138, 

(право) 12786 

узрасти 21136 

узрети 2019в 

узрнити се 20196 

узрок, узрочан 2351 

узроковати 2354 

узрујан, узрујати се 845 

узурпатор престола 12186 

УИ (без ј П. уп. 5 54) 

уимати 287 

уистину 342 

уићи 583 

уја 1180 

ујагмити 288 

ујак 1180 

ујаловити 2026е 

ујам 1839в 

ујамак 1829в 

ујамчити 18296 

ујамчити се 1489 

ујарачити 16973 

ујати 2115 

(старост) 2074, 

ујдурма 481 
ујед 624, (медиц.) 2136, (змија) 20516 

уједати 624 

ујединити 23342, (удружити) 1147 

ујединити се 1147 

уједно 2334 

ујемак, ујемчити 18298 

ујести 624, (змија) 20516, 

461 

ујка 1180 

ујмити 287 

ујна 180а 

ујутро, ујутру (јутром) 2314, (сутра) 
2301 

ујчевина 1180 

указ 1244, 12746 

указати, указивати (упозорити) 366, 

д23г, (поштовање) 448, (пажњу) 441 

указати се, указивати се 2318 

укаишарити 481 

укалупити 2206 

укаљати 1875а 

укаматити, укамаћење 1573 

укварити се 1932 

уквасити (се) 1883а 

укебати 499 

укечити 193 

укивати 796 

укивач 1813а 

укидати, укинути, укинуће 310, (закон) 

1274г 

укипити се 963 

укиселити (се) (млеко) 1693а, 

1534в, (туршија) 18433 

укладица 18136 

уклањати (се) в. уклонити (се) 

уклапати в. уклопити 

уклепати 277 

уклесати 1776 

уклети 478 

уклештити 723, уклештена кила 21386 

уклонити 755, 2321в 

уклонити се 587 

(увредити) 

(вино) 
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уклопити (углавнити) 797, (утрапити) 397 

укљева 2053а 

укључиве, укључно 2334 

укњижба (интабул.) 1310 

укњижити 1524 

уковати 796, (коња) 16982 

уковитлац 2248а 

уковица 1805а 

уковрчити се 22066 

уколико 23776 

укољица 500 

уконачити 518 

укоп 5 

укопан в. укопати, као укопан 555 

укопати 800, (погреб) 5 

укопати се 1452 

укопистити се 225 

укопнети 1895а 

укопница 5 

укопчати (електр.) 1918а 

укор, укоравати 471 

укоренити се 2317 

укорити (укор) 471 

укорити (корице) 17966 

укоричити 1849 

„укосити 2252 

укосница 18а 

укотвити се 17138 

укочен в. укочити (се) 

укочити (кола) 1790г, (жел.) 17106 

укочити се 2155, (поглед) 21215 

укоштан (рвање) 205, (борба) 564 

украј 2267 

украс, украснти 1081 

украсти 289 

украсти се 573 

укратити 287 

укратко 2327Д 

украшавати 1081 

укрдити 1691 

укресати 1900а 

укривити 2252 

укриво 2248а 
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укротитељ, 

118а 

укрстити 2262а 

укрстити се в. укрштати се 

укрупно 1551 

укрутити (се) 1874г 

укрцати (се) 1713д 

укрштати (унакрст) 2252а, «зоол.) 202бе 

укрштати се (мат. 2255, (разминути 

се) 2267а 

укувати 1842а 

укупно 2182 

укус (чуло) 2123, (естет.) 1079 

укусан (чуло) 2123, (леп) 1078 

укућанин 1162 

укупати 796 

улагати в. уложити 

улагати се 434а 

улагач в. уложити 

улагивати се 434а 

улаз 2246в 

улазак, улазити 583 

улазница 168 

улак 365 

улактити 511 

улар 16986 

улевати (сипати) 803, (изазивати) 2354 

улевати се 1994а 

улегати се в. улећи се 

улежати се 254 

уленити се 254 

улепити 741 

улепшавати, улепшати 1078а 

улетети 188ба 

улетити се 18306 

улећи се (угнути се) 

(гнездо) 2041 

уливати (се) в. улевати (се) 

улизак 2026е 

улизивати се, улизица 434а 

улити (усути) 803, (изазвати) 2354 

улица 2004г 

уличити се 128 

укротити 409, (менаж.) 

1874д, 22254, 



улиште 17038 

уловити 212 

улог 1560, (лутрија) 196 

улога (дело) 236, (глума) 1112 

улогорити се 1437 

уложити 1560, 1573 

уложна књижица 1560, 1580а 

улози (медиц.) 2144 

улоптати се 2217 

ултиматум 1203а 

улубити 701 

улукавити се 69 

улупити 701 

улучити прилику 23ба 

уљани в. уље 

уљаник 1703 

уљарица 1843ж 

уљарка главата 2030 

уље (Хем.) 1966, (јело) 1843ж, (мази- 

во) 77%а, етарско уље 1971 

уљез 170а 

уљудан 440 

уљудити (се) 1078а 

уљуљкати, уљуљкивати, уљушкати 

1740а, (успавати) 2125 

ум 907 

ума 1979 

умазати 1875а 

умак, на — 1843г 

умакати 811 

умакнути 603 

умалитељ 2182а 

умалити 2172а 

умало 2323 

уман (разуман) 907, (намеран) 880 

умањеник 2182а 

умањити (колич.) 2172а, (велич.) 2219 

умарати в. уморити 

умастити 1966 

умаћи 603 

умах 2300, 2305 

умекшати 18746 

умерен (осредњи) 21786, (човек) 54, (у 

јелу) 132 

умерењак 2167 

умерити 21786 

умерити се 54 

умесити 1840 

умесност, уместан, умесна 425а 

уместити 782 

уместо 974 

умета 1840 

уметак 782, (шестар) 1605, (кукичањеј 

18276 

уметати в. уметнути 

умети 913 

уметни зЗбда 

уметник, уметност 1084 

уметнути 782 

уметнути се 990 

умецати 724 

умешан 913 

умешати 394 

умешати се 215 

умешач (суд. 1293а 

умештати в. уместити 

умиваоник 1743 

умивати (се) 117 

умилан (леп) 1078, (глас) 1103а 

умилити се 434, 856а 

умилостивити 853 

умиљавати се 434 

умиљат 85ба 

уминути 21788, (болу 2124а 

умирати 3 | 

умирити 846, (полит.) 12398 

умирити се (миран) 49, (спокојан) 846, 

(опасти) 2178в 

умировљен 1259г 

умити (се) 117 

умишљај 1316а 

умишљати 948 

умлатити 517 

умлечити 17038 

умни 907 (ум-ни П. уп. 5 26) 
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умножавати, умножити 2176 

умњак 2094 

умоболан 910 

умовати 952 

умокац 1843 

умокрити (се) 2117а 

умолити 453 

умор (уморан) 2126, на умору 3 

уморан 2126 

уморити (уморан) 2126, (убити) 517 

уморити се 2126 

уморница 153 

уморство 517 

умставати, умотати 761 

умотворина 1121 

умочити 811 

умрети 3 (умр'о, умро П. уп. 8 2; у-мр- 

о П. уп. 5 16) 

умрлица 1270 

умрлост 1277а 

умрљати 1875а 

Уумртвити (се) 2135, 2155 

умудрити (се) 907а 

умукнути 99 

умусти 1692а 

умући 99 

уназад 2261 

уназадити 15 

унаказити 1080а 

_ унакрст 2262а 
унакрсни угао 22106 

унаоколо 2264 

унапред 2304 

унапредити, унапређење, 

10, (чинов.) 1262 

унатраг 2261 

унедоглед 2266 

унесрећити (се) 21, 837 

унети 652, 787, (уписати) 160 

унети се 578, (уживети се) 952 

универзални наследник 1283 

универзитет 1392 

унижавати, унизити 462 

954 

(напредак) 

унија реална 1201 ; 

унирати 1994а 

униформа 1830 | 

уништавати, уништити 310, 23218 

ункаш 1698а < 

уновчити 1551 

унос, уносан 11 

уносити (се) в. унети (се) 

уноћати се 2313а 

унук 1187а 

унутра 2246 

унутрашњи 2246, унутрашње болести 

2140 

унутрашњост 2246, (геогр.) 20046 

уњкав, уњкати 104 

уобичајити (се) (навика) 79, (обичај) 

1191 

уобличити 2206 

уображавати в. уобразити 

уображен (нестваран) 2317а, (заблуда) 

948, (надут) 62 

уобразиља 906 

уобразити (машта) 906, (заблуда) 948 

уозбиљити се 88 

уоквирити 1107 

уопштавати, уопштити 2334 

уопште 2334 

уортачити се 13136 

уосталом 334 

уочи 2304 

уочити 895 

упел 1458 

упадати в. упасти Е 

упадица 362 

упадљив 896 

упаковати 762 

упала 2139а 

упалити (се) 1900а, (успалити се) 52а 

упаљач 1772В 

упамтити 902 

упањити се 963 

упаочити 1790г : ЖЕ 

упарадити 1433 | 8, 



упасти (пасти) 566, (рат) 1458 

„ у реч 362 

уперити 1443 

упети се 255 

упећи 19896 

упечатак 897 

упијање, упијати (течн.) 18836, 

1887, (топлот.) 1898 

упијач 164 

упијача 165 

упињати се 255 

упирати 537 

упирјанити 18426 

упис, уписати 160, (школа) 1375 

уписати се 214а 

упис, уписан (леп) 1078 

уписнина 1375 

упитати 358 

упитати се 444 

упити в. упијати 

упитна заменица 23728 

упитник 2367 

уплакан 91 

уплатити 1562 

уплаткати се 197 

уплатница 1404, 1406 

уплашити 842а 

уплашити се 842 

уплејати 517 

" уплеснивити се 2025в 

уплести, уплетати 709 

уплести се, уплетати се 215 

уплетњак 1831и 

уплив, упливисати 376, 2354 

упловити 17137 

упљачкати 288 

упљувак 1875а 

упознавати (се), упознати (се) 447, (у- 

чити) 929 

упознати се (погрешно) 262 

_ упозорити 366 

_ _упојна моћ 18836 
_ упокојити се 3 

(гас) 

уполовачити 2283 

упора 1790а 

упораба 296 

упоран 888 

упоредан, упоредити 981 

упоредни углови 22106 

упоредник 1990а 

упоредо 22676, 99ба 

упослити 2516 

упосмук 1822 

употесити 16566 

употпунити 2327 

употреба, употребити, употребљавати 
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управа 399, (држ.) 1241, 1260 

управан 2210а 

управитељ в. управа, (поз.) 1113, упра- 

витељ стечајне масе 1315 

управити 2248 

управљати 399, (држ.) 1241, (владати) 

1209 

управљати се 220а 

управљач 399, (мех.) 1712 

управни акт 1244, управни суд 1245, у- 

правни говор (грам.) 2389, управна 

власт, управно право 1241 

управник в, управитељ 

управо 988 

упражњавати (обављати) 249, (чинити) 

236, (бавити се) 114, (вежбати се) 

243, в., упразнити 

упражњење в. упразнити, упражњење 

престола 1218а 

упразнити (место) 1265 

упрегнути 16985, 16945 

упредати Б, упрести 

упрежати 499 

упреко 2262 

упреподобити се 864а 

упрести 1822 

упрети 537, — очи 21212 

упржити 18426 

уприличити 2342а 
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упркос 4856, 2354г 

упрљати 1875а 

упропастити 310, 516 

упростити, упрошћавати 2326 

упрскати 780 

упрта 1645 

упртити 646 

упртњача 1645 

упустити (испустити) 654, (напустити) 

429а 

упустити се 245 

упут 380 

упутан 425а 

упутити (послати) 280, (поучити) 380, 

(показати пут) 2002а 

упутити се (правац) 2248, (поћи) 577 

упутница 168, (пошт.) 1404, (банк.) 

1558а 

упутство 380 

упућен 922 

упућивати в. упутити 

упуштати (се) в. упустити (се) 

урављати 17206 

уравнати 1602 

уравнити 2294 

уравнотежити 1864 

ураган 2011 

урадити 236, 213 

уразумити 380 

урамити 1107 

уранак, уранити 116 

ураскорак 560 

урасти 21136 

урачунати 1524 

урвина 1999 (ур-ви-на П. уп. 5 18) 

ургирати 264а 

урда 1693дД 

уред, уредски 14936, (држ.) 1252 

уредан 56, 2269 

уредба 12746 

уредити (ред) 2269, (уређење) 316 

уредник 1142 | 

уредовати в. уред 
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уређај 15862 

уређење 316 

уређивати в. уредити, в. уредник 

урезатн 666 

урезник 1825 

уремија 2150 

урес, уресити 1081 

урећи 1026 

урлати, урликати 2026д (ур-ла-ти П. 

уп. 8 18) 

урма 2023д 

урмашица 1344а 

урнебес 1889е 

урнисати 516 

уровити 17206 

уродити плодом да 

уродица 20235 

урођен 2332 

урођеник 20056 

урок 1026 

урота 1240 

урочити 966 

уручити 277, (пошта) 1400 

усаветовати се 907а 

усавршавати, усавршнти 321 

усадити 800 

усадник 1584 

усамити се 1145 

усамљен 2333а, в. усамити се 

усахнути 1895а, (река) 19946 

усвајати в. усеојити 

усвојеник 1174а 

усвојење 1280 Ј 

усвојити (прихватити) 224, (узети под | 

своје) 1174а, (право) 1280 

усебицу 18306 

усебичити 2271 

усев 1567 

уседелица 1166а 

уседети се 254 

усекач 1846а 

усекнути се 2117Г | 

уселити се (стан) 520, (усељеник) 5952 _ 



усеменити се 20196 уснени сугласник 2362а 

усести 569а уснопити 1670 

усећи, усецати 666 усов 1976 

усидрити се 17138 усолити 18435 

усијање 1901 успаванка 1139 

усијати (се) 1890а успавати 2125 

усиљавати се 255 успављиво средство 2163 

усиљен 37 успалити се 5га 

усинити 1#174а успевати, успети (бот.) 2014а, (успех) 9 

усипати 803 успети се (пети се) 564 

усирити се 1693Д успех 9, (школа) 1381 

усирћетити се 15348 успешан 9, (ефикасан) 425а, 2354 

усисавати, усисати 150, (физ.) 18836 успијати се 37а 
уситнити (новац) 1551, (корак) 557 успињати се 564 

усићити се 888а успламтети 845 

ускакавчити 529 усплахирити се 845 

ускакати 559 успокојити 846 

ускипети 848 успомена 903 

ускиснути 1534в успон 1999 

усклик, ускликнути 100 успор 1994а 

усколебати се, ускомешати се 1873а успоравати, успорење, успорити 1862а 
усконке 559 успоставити, успостављати 2319 

ускорити 1862 усправан 21992, 2250 

ускоро 2300 усправо 2250 

ускочити 559 усправити 629, 2250 

ускочити, ускочкиња 11678 успрема 1729а 

ускратити, ускраћивати 4536 успремити 9962 

ускре, ускрснуће 1042 успропадати се 554 

Ускрс, ускршњи 1196а (П. уп. 5 10) успротивити се 225 

ускрснути 1042 успузати се 564 

усладити се 823а успут 554 

услед 2351 усрдан 852 

услишити 453а усред, усредсредити 2242 

услов 2341а усрећити 8, 836 

условно отпуштање 1338 уста 2093 

услугг, услужан, услужити 437 устав 1226 

усмен 98 устава 18396 

усмина (чизма) 1814, (бот.) 2017 уставан 1226 

усмолити се 779да уставити, устављати 635 

усмрдети се 21226 уставити се, устављати се 555, (физ.) 

усмртити 517 1861а 

усна 2093а устављача 1612 

уснатице 2021Д устајати в. устати 
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устајати се 2294а 

усталасати се 1888 

усталац 245 

усталити (се) 2332а 

устанак, устаник 1239а 

установа 1649, (држ.)у 1252, (оснивање) 

2319 

установити 2319 

устати (подићи се) 522а, (из постеље) 

116, (устанак) 1239а 

устаћи 767 

усташ 1239а 

уствари 989 

устегнути, устезати (дизгин) 1698дД 

устезати се 887 

устицати в. устаћи 

устобоља 2148 

устожити 1670 

устопице, устопце 601 

устрелити 1447 

устремити се 507 

устрептати (физ.) 1873а, (уздрхтати) 

219да 

устројити (уредити) 316, (кожар.) 18116 

устручавати се 864 

устрчати 558 

устук 2165 

устукнути 228 

устумарати се 554 

уступак 2256 

уступати, уступити 279, не уступати 

9946 

устурити се 530В 

усуд 7, 1025 

усудити се 248 

усукати 708 

у сусрет 437 

усути 803 

усхитити (се), усхићавати (се) 832, 840 

усходати се 554 

усходна линија 1164 

утабати 725 

утаја, утајати 272, (крив.) 1351 
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~ утајати се 590 

утакмица 503, (спорт) 1996 

утаманити 517 

утаначити 389 

утанчати 2327Г 

утањити 2172а 

утапкати 725 

утвара 1024 

утвари 1060 

утврдити (учврстити) 797, (одредити) 

966, (проверити) 937, (научити) 171 

утврђена цена 1518 

утврђење 1451 

утега 2163 

утегнути, утезати 715 

утеловити 2324 

утемељаџ, утемељити 2319 

утерати, утеривати (терати) 498, (уку- 

цати) 796, (наплатити) 1563, утера- 

ти у лаж 480 

утећи 603 

утеха, утешан 430 

утешитељ, утешити 430 

утија 1833а 

утирати Б. утрти 

утисак 897 

утискивати, утиснути 798 

утицај 306, 376, 2354 

утицајан 376 

утицати в. утицај, (река) 1994а 

утишати се (тишина) 18895, 

2178в 

уткати, уткивати 1824 

утоварити 787. 

утовити 202ба 

уток 1994а 

утолико 2178 

утолити (ублажити) 21788, (глад) 136 

утонути 1881 

утопити се 4 

утоплити (се) 18306 к 

утопљеник 4 ј 

уторак 2312 

(опасти) 



ЊЕ 

уторе 17878 

уторник в. уторак, (батина) 1633 

уторњак 17878 

уточити 803 

уточиште 587 

утрапити (наметнути) 397, (трап) 1684а 

утреник 2002 

утрина 1675а 

утркивати се (трка) 211, (такмичити се) 

503 

утрнути (угасити) 19006 

утрнути (умртвити се) 2155 

утроба (анатом.) 2105, (зоол.) 20266 

утробица 2105в 

утројити, утроје, утростручити 21806 

утрошак, утрошити 301 

утрпан 2266а 

утрти (трљати) 722, (брисати) 747, 

(друм) 20026 

утрудити 256 

утрунити (се) 2087а 

утрчати 2526 

утувити 902 

утужити 1293 

утук 2165 

утулити 19006 

утурити 791 

утући (туцати) 690, (штројити) 1694а 

утучен (погружен) 833 

ућарити 11 

ући 588, 2246в 

ућутати (се) 99 

ућуткати 403, 99 

ућушкати 650 

уфати се 879 

уфитиљити 157 

ухапсити 1332 

ухаснити се 11 

ухватити 499, 511, (руком) 549а, (сли- 

кар.) 1105 

ухватити се «за н.) 549а, (у коло) 198, 

(укочити се) 2155 

ухо 2091, (држак) 1750а, болести уха 

2154 : 

ухода, уходити 496, (крив.) 1350 

ухолажа 2055 

ухор 1702а 

ухранити 2026е 

уцватити 2018 

уцвелити 834 

уцена, уценити 292, (крив.) 1358 

уцрвати се, уцрвљати се 2054, 2067 

учаурити се 1704а 

учврстити (непокретан) 635а, (углави- 

ти) 797 

учебник 1376 

учеван, учен 929 

ученик 1394, (шегрт) 17738 

учење в. учити, (догма) :0д28а 

учесник 214, приватни учесник (суд.) 

13196 

учестати 2290 

учествовати 214 

учешће 214 

училиште 1386 

учило 1376 

учин 2354 

учинилап 236, 2357, (крив.) 13166 

учинити 236, (кожу) 18116, (жито) 

1839г 

учинити се (изгледати) 2331а, (претва- 

рати се) 69 

учионица 1397 

учитељ 1396а 

учитељска школа 1393а 

учити 171, 929, (школа) 1370, (поучава- 

ти) 380, (догма) 1023а 

учити се 171 

учмалост, учмао 8902 

учтив 441 

учувати 2б69а 

уџбеник 1376 (уџ-бе-ник П. уп. 5 20) 

уџера 1718 

уш 2060 

ушанчити се 1452 
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ушепртљити се 90да 

ушећерити се 18447 

уши (држак) 1750а, в. ухо, в. уш 

ушивати 18292 

ушикгти 17402 

ушиљити — 57: 

ушинуће 2138а 

ушипилити 736 

ушити 18298 

ушица (фелера) 1613 

ушице (секира) 1600, (игла) 18292 

ушка (сова) 20426 

ушкопити 2106а, (зоол.) 2026е 

ушмркати, ушмркивати 2115Д 

ушни 2091, ушне болести 2154 

ушник 1600 

ушорити 2004а 

ушприцати 2162 

уштавити 18116 

уштап 1989г 

уштва 1000 

уштеда, уштедети 1481 

уштинути 617 

уштипак 18544а 

уштиркати 1833а 

уштрб 325 

уштројити 2026е 

уштрцати 808 

ушће 1994а 

ушукутрити се 9бба 

ушуњати се 583 

ушур 18392 

| Ф 
фабрика 1607 

фабриковати 309 

фагоцитоза 21426 

фазан 2047 

(фајда в. вајда) 
фан(ајт 2317 

фактор (штамп. 1848 

фактура 1566 
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свакултативан 1008а 

фалзификат 991а, (крив.) 1348 

фалинка 95да 

фалити 2321 

фаличан 959а 

фаља 14416 

фамилија 1163 

фамулуз 1398 

фанерогаме 2026 

фант 197 

фантазија 906 

фантазирати 2155 

фантастичан И3да 

фара 17136 

фарад 19146 

фарба 1910, 18506 

фарбар 18506 

фарбати в. фарба 

фармакологија 2165 

фасада 1717ж 

фаталан 2343 

фатаморгана 1907 

фауна 2026 

фебруар 2311 

федер 16,3 
федеративна држава 1202 

фела 2026е 

фељтон 1141 

феминин (грам.) 2381 

фенол 1969 

фењер 1772 

ферије (школа) 1374а, (судске) 12866 

фероспој 1958 

фес 1835а 

фибрин 1974 

фигура (геом.) 2211 

фида 1844а 

физика 1860 

физикат 2164 

физикус 2160 

физиологија 2113 

физиономија 2085а 

фијакер 1790 



фијакерист 1858 

фијукати, фијук 1889е 

фиксирати (фот.) 1852 

филарета 1720а 

фелијала 1493а 

филм (фот.у 1852, (кино) 1119 

филоксера 2060 

филологија 2358 

филозофија 2316 

филозофски факултет 13924 

филц 1825а 

филџан 1756 

фимоза 2152 

фин (ситан) 2219, (леп) 1078, (драго- 

цену) 1519, (отмен) 75 

финанс, фингнсије 1271 

финансирати 1551Д 

финансиска власт 1271 

Финац 20806 

финоћа (злато) 1954 

фиока 16417 

фирма (трг.) 1493, (натпис) 1850 

фирмописац 1850 

фирн 1976 

фирцати 18298 

фискати 1889е 

фистула 2157 

фитиљ (лампа) 1772, (мина) 

(топ) 1445а 

фипфирић 128, 43 

фишек, фишеклија 14418 

фишек (кеса) 1646а 

Ф-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

ФЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

фланел 18256 

флаута 1096 

флаша 17546 

флегмона 2157 

флор 18256 

флора 2914 

флота 1713а 

флуор 1937 

флуоресценција 1911 

1895г, 

ФЉ (не раздваја се П. уп. 8 18) 

Ф-М, Ф-Н (раздвајају се П. уп. 20) 

фока 2029 

фонд 1556 

фонетика 2361 

фонограф 18892 

форинта 1554а 

форма 2331 

формација 1980 

формула 969, (хем) 1931 

формулар 969, 158 

фосил 1980, 19876 

фосфор 1940 

фосфореспенција 19112 

фотеља 1745 

фотограф 1852 

фотометар 1902а 

Ф-П (раздваја се П. уп. 5 20) 

ФР (не раздваја се П. уп, 5 18) 

фрак 1831а 

франак 1554а 

франкирати 14090д 

Французи 20804 

фрезовати 1595 

фреквенција 1924 

фризер 1853а 

фризура 1152 

фрикпиони точак 1622а 

фркати 21152, (коњ. 16975 

фронт 1453а 

фруктоза 1967 

фрула 1096 

фрфљати 11 

фрчати 850, 855 

Ф-С, Ф-Т, Ф-Ћ (раздвајају се П. ув. 

5 20) 
фукара 1156 

фукус 20258 

фулати се 593 

функција (улога) 236, (мат,) 2191а 

функционер 1258 

фунта (мера) 1866а, (новац) 1554а 

фургон 1710а Ц 
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фурнир 16898 хапс, хапсити, хапсеник 1332 (хапеси- 

фуруна 1736 У ти П. уп. 8 20) | - "А 
фурунџија 1840 хар 1722 МЕ 

футбал 204 харакири 517 

футрола 1641 харамбаша, харамија 1356 

футур 23856 харати 289 

фућкати 1104 харач 1271а 

фушкија 2026в харинга 2053а 

Ф-Ц, Ф-Ч, Ф-Ш (раздвајају се П. уп. хармонија 1083, (муз.) 1087 
5 20) хармонијум 1091 

хармоника 1098 

Х харпун 1705В 

хартија 165, пословне хартије (пошт.) 

х (писање гласа х П. уп. 585 59—71) 14018 

хабати 299 харфа, харфиста, харфискиња 1094 

хабер (вест) 365, ни хабера 844а харчити 1480 

хабдроноша 365 хасна, хаснити 11, 425 

хаван 1765 хат 1697 

хазгрдна игра 196 хатар 2005 
хајати 854, не хајати 844а хаубица 1445 
хајвар 20536, (хај-вар П. уп. 5 1 хаџија 1030д 

хај-де (П. уп. 8 20) хаша (коњ. 1698а 

хајдук 1356, (натега) 1764а хаша, хашати 344 

хајдучка трава 2021К Хашки суд 1205а 

хајка 212 ХВ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

хакнути 512 хвала (хвалити) 433, (благодаритни) 450 

хала (змађ 1024, (несит) 131 хвалисав, хвалисати се 351 

халав 131 хвалити 433 

халва, халванија 1844 хвалити се 351, 352 

халка 1634а, (вратау 1734в хваставац, хвастати се 351 

халогени елементи 1937 хват 2200а 7 
хаљетак 1830 хватати (гонити) 499, (узети) 5ада, (в0- 

хаљина 18317 лове) 16945, (запремина) 2216 | 

хаљине 1830 хватати се (руком) 549а, (износ) 15516, 

хам 1698д Е хватати се у коло 198, хватати се у 

хамајлија 1805а штап 196 ~ 

хамал 1859 хегемонија 1208а « 

хамам 1732 хекловати 18276 

хамелеон 2051а хексаедар 2231 

хамишан 877а хектар 2204а 

хан 1536 3 хектограм 1866а 

ханџар 1446 хектолитар 2216а 

ханпија 1536 хектометар 2200 | 
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хелиотерапија 2161 

хелиотроп 1945 

хељда 20228 

хемија 1931, (органска) 1964 

хемиски чистач 1834а 

хемоглобин 1974 

хемороидн 2150 

хемофилија 2150 

хепатица 20256 

хермелин 1818 

хернија 21386 

херој 843 

херувим 1032 

херц 197 : 
херцег 1224 

хетерогена држава 12016 

хетман 1224а 

хигијена 2167 

хигрометар 1887, 1897 

хигроскопан 1887 

хидраулична преса 1879 

хидродинамика 1882 

хидроксилна група 1932а 

хидромеханика 1878 

хидроплан 1715 

хидростатички притисак 1879 

хидротерапија 2161 

хидропефалија 2156 

хижина (ижина) 1718 

хијат 2365 

хијена 20286 

хијерархија 1241а 

хил(ус) 2116в8 

хиљав 2121ж 

хиљада 21806 

хиљадарка 1553 

хиљадити се 21806 

химба, химбен 481 

химна 1139 

хинити 69 

хипербола 2209 

хиперемија 2150 

хиперманган 1959 

хипертрофија 2139а 

хипокористик 2370 

хипотека 1281, 1310 

хипотекарна банка 1558а 

хипотенуза 2212 

хипохондрија 2156 

хир, хировит 875 

хирург, хирургија 2163 

хируршке болести 2140 

хистерија 2156 

хистологија 2017 

хитан (потреба) 31, (журан) 264 

хитар 541 

хитати 264, 1862 

хитац 728, (физ.) 1872а 

хитити 655 

хитно, хитња в. хитати 

хитрина 541 

хитро в. хитар, (брзо) 1862 

ХЛ (не раздваја се П. уп. 85 18) 

хлад 19046 

хладан 18900, (време) 2010, (равноду- 

шан) 841 

хладити 18906 

хладник 17186 

хладнокрван 846 

хладноћа в. хладан 

хладовина 18906 

хладолеж (ленштина) 254 

хлапити 2028в 

хлаче 18318 

хлеб 1841 

хлебар 1531, (пекар) 1840 

хлор 1937 

хлороза 2150 

хлорофил 2017 

хлороформ 1964 

ХЉ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

Х-М (раздваја се П. уп. 5 20) 

хмељ 20226 . 

Х-Н (раздваја се П. уп. 8 20) 

хоботница 2066 

ход 554, (коњ.) 1697ж 
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ходати 122 

ходити 554 

ходник 1728 

ходочасник, ходочашће 1030д 

ходуље 562 

Хесланђани 2080а 

хомогена држава 12016 

хомут 22166 

хонорар 1485 

хор 1102 

хорда 119да 

хоризонт 19908 

хоризонталан 2251, (мат) 2199 

хорипетале 2020 

хотел 1536 

хотимице, хотимичан 873 

хоћак 880 

хохштаплер 48 

хоџа 1053 

ХР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

храбар 843 

храбрити 385 

храброст 843 

хракати 2117Г 

храм 1055 

храмати 561, 21095, (заостати) 16 

храна 140, (зоол.) 2026в 

хранилац, хранитељ 424 

хранити 142, (зоол.) 2026е, (чувати) 

269а 

хранити се 142, (зоол.) 2026в 

хранљив 142, 2116 

храњеник 424, 11746, (свињче) 176де 

храпав 2226, (глас) 11036 

храст 2022а 

храстовац 1633 

хрбат 2097а, 2099 

Хрват, хрватски (П. уп. 5 9) 

хреб 1689 

хрид 2090а 

хридица 2091 

хризантема 2021к 

хрипати 2148 
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хришћанин, хришћанство 1044 

хркати 21158 

хрлити 264 

хром 561, 21095 

хром (хем.) 1961 

хроника 1134 

хронична болест 2133а 

хронометар 1808 

хропац 3 

хрпа 225ба 

хре 2132а 

хрскавица 2111, (зоол.) 2027 

хрт 2028в 

хртеница, хртењача 2097а 

хрчак 2033 

Х-Т (раздваја се П. уп. 5 20) 

хтети, хтење 873, (пристати) 224, 

ће се 31, не хтети 225 

худ 959 

хујати 1889е 

хук, хука 100, (физ.) 1889ђ 

хукати 94, 188де, (дувати) 21156 

хуктача 20426 (хук-та-ча П. уп. 5 20) 

хулити (грдити) 471, (богохуљење) 

1022 

хуља 1000 

хум, хумка, хумовит 2000 

хумореска 1127 

хумус 1656а 

хуњавица 2142 

хуњкати 104 

хучан 1889ђ,е 

хушкати 387 

Х-Ц (раздваја се П. уп. 3 26) 

Ц 

хо- 

џаварика 15342 

цагрије 17966 

цакати 1889е 

цаклити се 1902 

цар, царевина 1221 

царина 1272 



нарић 2045 

царица, царски 1221 

царска киселина 1939 

та круна (бот.) 2023а 

царство 1221 

ЦВ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

цваст 2018Д 

цвекла 18438 

цвелати се 17006 

цвелити, цвељати 834 

цвет 2018, вински цвет 15348, 

цвет 2153, женски цвет 21286 

цветаст 1694г 

цветати 2018 

цветна дршка 20186 

цветнице 2020 

цвећар 1530 

цвикер 1810а 

цвилети 91 

цвилих 18256 

цвиловна 17006 

цвокотати 2119а 

цвркнути 1889е 

цвркут, цвркутати 2041 

цврца 21138 

цврцнути 157 

цврчак 2060 

цврчати 1889е 

цев 1615, (ткати) 18246 

цеваница 2109г 

цевашица глиста 2067а 

цевчити 157 

цедило 820, (сир) 1693д 

цедиљка 1763а 

цедити (оцедити) 806, (исцеднти) 807, 

(процедити) 820 

цедити се 1882а 

цедуља 168 

цеђ 1948 

целац 2002 

целер 2020љ 

целивати 615 

целина 2326 

дечји 

целисходан 425а, 2354 

цело (мат.) 21Е0а 

целокупан 2326 

целулоза 1967 

целцат 2326 

цемент 1774а, (хем.) 1949а 

цена 1518 

цене 1520 

ценити 957, (поштовати) 858, (сматра- 

ти) 952а, (процена) 14696, (дема) 

1518 

ценовник 1518 

цент 1554а 

цента 1866а 

центар 2242, (круг) 2215, (град) 20042 

центиграм 1866а 

центиметар 2200 

централа (електр.) 19256 

централизација 1242 
центрипеталан 2242, центрипетална сти- 

ла 18728 

центрифугалан 2242 

цењен 858 

цењкати се 1517 

цео 2326, 2327, (време) 2286а 

пеп 1671 

цепало 679 

цепаница 1689 

цепати 679 

цепати се (издвојити се) 11478 

цепац 1824а 

цепиво 21426 

цепидлака 464 

цепити 21426 

цепка 1689 

цепкати 679 

цепљење заштитно 2167 

цепнути 1331 

цептети 2119а 

цер 2022а 

церекати се 87 

церемонија 1063 

церити се 87 
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цеста 2002 цитра 1094 

петка 1763а цифарник 1808 

цецка 1793 цифра 2175, 2179 

цивилна листа 1216а цифрати се 37а 

цивилни ред (свешт.) 1051 цицвара 1843д 

циврија 1586 циција 1482 

циганчићи 2008в цича 2010 

цигара 159 цичати 1883е 

цигла, циглана 1775 Ц-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

цигли 2172 ЦЛ, ЦЉ (не раздвајају се П. уп. 5 18) 

пигура 2021Кк Ц-М (раздваја се П. уп. 5 20) 

цизелар 1805 цмакати 615 

цијаноза 2157 цмиљити 1822 | 

џијукати 1889е цмокнути 615 

цик, ударити по цику 512 Ц-Н, Ц-Њ (раздвајају се П. уп. 5 20) 

цик, У цик од зоре 2314а цокула 1449, 1814 
цикати, цикнути 1889е (цик-ну-ти П. пол 2200а 

уп. 8 209) ЦР (не раздваја се П. уп. 5 18) 

цикламен 20214 црв 2054, 2067 

циклопс 2953 првап шљивин 2060 

цилиндер (мех.у 1619, (шешир) 1835а црвен 19105, црвена раса 2080д, црвени 
пиљ 881 ветар 21432, Црвени крст 1453в8 _ 

циљати (циљ) 881, (приговор) 368 црвендаћ 2045 

цимати 636 црвеница (геол.) 1979 

цимента 1752 Црвенокошци 2080д 

цимер 1559 првенрепка (првенперка) 2045 

цимет 1844д првоточина 2054 

вимнути 636 црвуљак 21056 

цингара 19014 цревар 18456 

циник 852а превља 1814 

цинк 1959 цревљар 1813 

цинкограф 1848а цревна кост 2109а 

цинобер 1951 црево 21056, запаљење црева 2149, гу- 

цип 555 мено црево 16156 

пипела 1814 преп 1775 

ципелар 1813 црепуља 1759а 

ципија 1482 цркавати 3 

нипов 2113в цркавац 2148 

ципор 76 цркавица 1474 

ципун 18396 црканица 2026е 

циркон 1963 прква 1043, (храм) 1055 

циркус 1118 ирквено право 12766 

цистерна 1724а црквењак 10258 
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црквина 1055 

цркнути, цркотина 2026ж 

црн 19106 

Црнци 2080г 

црнац (пришт) 2157 

црначка раса 2080г 

црника 20216 

црнина 6 

црница 1656а, (геол.) 1979 

црнка 2084а 

црнојка 20226 

прнокос 2084а 

прномањаст 2084а, 20856, 20876 

црноок 20876 

прноризац 1050 

крнпураст 20856 

прњ 2157 

црпати, црпење, црпсти 810 (прп-сти 

П. уп. 5 21) 

црта 2199, в. цртица 

цртало (мех.) 16016, (плуг) 1659 

пртанка 1376 

цртање 1106, (геом.) 2197а 

пртати, цртач, цртеж 1106 

цртица (грам.) 2367 

црћи 3, (зоол.) 2026е 

Ц-Т (раздваја се П. уп. 5 20) 
цубаљка, цубати се 183 

цујка 15347 

цуњати 931 

цупкати (на колену) 608а, (скакутати) 

55да 

цура 2078 
нурити 1882а 

цупати б08а 

цупла 2130 

Ч 
чабар 17876 

чавао 161да 

чавка 2045 (чав-ка П. уп. 5 20) 

чаврљати 111 

чагаљ 2028в 

чагрљати 1889е 

чадити, чађ, чађав 19005 

чазбен 419 

чај, чајџиница 15343 

чајник 17526 

чак 2266 

чакавски 2359а 

чаканац 16692 

чакља 1634 

чакмак 190ба 

чакшире 18312 (чак-ши-ре П. уп. 5 20) 

чалабркнути, чалабрцати 130 

чалма 1835а 

чам, чамов 2024 

чама 834 

чамати 2308 

чамац 1713а 

чамети 2309 

чамотиња 834 

чампара 16986 

чанак 1785, 1760 

чанколиг 434а 

чанчар 1788 

чапак 29266 

чапкун 43 

чапља 2048 

чапра 1724, 1751 

чапур 1684 

чар (чаролија) 1026, (леп) 1078 

чарапа 1832в 

чарапаст 1697Д 
чарати 1026 

чардак 1718 

чарка 1456а 

чарни 19106 

чарноок 20876 

чарнути 1900в 

чаробан 1078 

чаробник, чаробњак 1026 

чаролије 1026 

чаршав 1748а, (кревет.) 173да 

чаршија 1514 
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час 22816 

часити 519 

часком 22816 

часловац 1062 

часни (свешт.) 1052, часна права (гу- 

битак) 1331 

часник 1429, (управа) 399 

часовник, часовничар 1306 

часом 22816 

часопис 1140 

част 1003. (гозба) 139, грађанска част 

1278в 

частан, часна 1003 

частити (почаствовати) 448, 

419 

частити се 139 

частољубнЕ, частољубље 868 

чатлов 17908 

чатма 709, 1774а 

чатрља 1718 

чатрња 1724а 

чаура, чахура (мех.) 1616, (бот.) 2013а, 

(свил. буба) 1704а 

чачкалица 1769г 

чачкати 802 

чаша 1755 

чашица (бот.) 20186, (колено) 21098 

ЧВ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

чварак 1845 (чвар-ци П. уп. 8 20) 

чварити 18426 

чвор (везати) 734, (бот.) 2016 

чворак 2045 (чвор-ци П. ул. 5 20) 

чворуга 2137а 

чвркнути (ударити) 727 

чвркнути (цвркнути) 1889е 

чврст (физ.) 1874в, (агрег. стање) 18606, 

(учвршћен) 635а, (снажан) 2132а, 

(непоколебљив) 586а 

чегртаљка 1889е, — за бушење 1590 

чегртати 1889е 

чедан 1001 

чедо 2075 

чедоморство, чедоубица 1363 

(гостити) 
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черенац 1705а 

чежња, чежњив 877 

чезе 1790 

чезнути, чезнутљив 1790 

чек 1568, 15582, (пошт. 1404 

чекало 18396 

чекаоница 17275 

чекати 2309 

чекетало 18596 

чекиња 1700дг, (бот.) 2016, 2017 

чекић 1583, (уво) 2091 
чекљун 17346 

чекмеџе 16417 

чекнути 2309 

чековни рачун 1406 

чекрк 1632, 1871 

челенка 1449 

челик 1958 

челичан, челичити в. 

88ба 

чело 2086, (чекић) 1583, (дан) 2280, на 

челу 1241а 

чело (инструм.) 10926 

челобоља 2155 

чељад 1162, 2072 

чељуст (вилица) 2992 

чељусти 26093, (мех.) 1585, 1586 

чемер, чемеран (горак) 2123д, 

834, (сотрову 2145 

чемериковатн 834 

чемпрес 2024 

чему 881, је ли чему 425а, 828 

ченгел 1634 

чено 29017 

чеона кост, чеоњача 2086 

чеп (запушач) 799, (цев) 1615, (врата) 

1734а 

чепати (очепити) 618, (корачати) 557 

чепграк 22006 

чепокати 665, (кокош) 2047 

черга (шатор) 1718а, (поњава) 1748 

чергар, чергаш 1718а 

челик, (чврст) 

(јад) 

черечити 1845 



черупати 680 

чесвина 2022а 

чесма 17246 

чесно 2017 

чест 2290, (густ) 2266а, (чешаљ) 1820, 

(тканина) 1825, (сито) 1763 

честа, честар 1688 

честит 999, 1003 

честитати 449 

честица 2217 

често 2290 

чета 1149, (вој.) 1426 

четвороношке 563 

четвороугао 2213 

четвртак 2312 

четвртак (коњ) 1697 

четвртаст 2213 

четврти, четвртина 21806 

четина, четинар 2024 

четири 21806 

четка, четкар 1819 

четкати 746 

четкица в. четка, (кичица) 1107, (зооа.) 

2057 

четовати 1453 

четрдесет 21806 

четрнаест 21806 

Чехословаци 2080а 

чечати 528 

четшагија 1819 

чешаљ 1820, «саонице) 1791а 

чешати 21246 
чешкати 613а 

чешљар 1829 

чешљати 1820, (вуну) 750, перје) 2041 

чешљати се 118 

чешљугар 2945 

чешће 2290 

чибук 159 

чибукати 746 

чибуљица 2157 

чивија 1610а 

чивилук 1747 

чивит 20205 

чигра 184 

чизма 1814 

чизмар 1813 

чија, чијати 2041 

чији 2372в, 23776, чији му драго 2372Г 

чик, чикати 459 

чикарма 476 

чилаш 1697д 

чилети 2321 

чим 2305, (грам.) 23776 

чимкати 682 

чин (догађај) 2342, (позор.) 1110, (вој.) 

1423 

чингер 15348 

чини 1026 

чинија 1757 

чинилац 236, (мат.) 2183 

чинити (вршити) 236, (изазивати) 2354, 

(штавити) 18116, (жито) 1839г 

чинити се (изгледати) 897а, 

(правити се) 69 

чиновник 14846, (држ.) 1259г 

чиновнички положај 1260 

чинодејствовати 1064 

чињеница 2317 

чињеничко стање 1299 

чио, чила 2132а 

чиода 1829а 

чипка, чипкар 18276 

чир 2157 

чирак 17724 

чисаоница 1822а 

чист 18756 

чистач хемиски 1834а 

чистилиште 1039а 

чистило 2162 

чистина 1688а 

чистити 745, (димњак) 1855 

чистити се в. чистити, (торњати се) 

573 

чисто в, чист, (готово) ода 

чистота, чистоћа 18756 

23312, 
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чистунац 1875в 

чита 1061 3 
читав (цео) 2327, (неповређен) 323 

читак 163а 

читалац 169 

читанка 167, 1376 

читаоница 170 

читати 169 

читаћа проба па 

читач 169 

читљив 163а 

читуља 10746 

чифте, чифтетати се 16972 

чича 2079, (стриц) 1178 

чичак 2021К 

чичкати 657 

чишћење в. чистити, (црева) 2162 

ЧЈ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

Ч-К (раздваја се П. уп. 5 20) 

чкаља 1994 

чкрњати 18116 

ЧЛ (не раздваја се П. уп. 5 18) 

члан (друштва) 11476, (закону 1275 
чланак (зглоб) 211а, (нога) 2109д, (но- 

вине) 1141, (зоол.) 2054 

чланкаст, чланковит 2054 

чланкописац 1142 

чланство 11476 

чловити 523 

ЧЉ (не раздваја се П. уп. 85 18) 

Ч-М (раздваја се П. уп. 8 20) 

чмавати 2125 

чмар 21056 

чмичак 2153 

Ч-Н, Ч-Њ (раздвајају се П. уп. 8 20) 

чобанин 1695 

човек, човечји — човечији 2072, (муж) 

птба 

човекољубап, човекољубље 854а 

човекомрзац 855 

човечан 853 

човечанствс, човечји, човечији 2072 

човечуљак 21138 
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чокањ 17546 

чоколада 1844Д 

чокот, чокоће 202ди 

чопор 1691 

чорба 1843а 

чот 2000 

чоха 1825а 

чувар 269а, — пруге 1708 

чуваран 1481 

чувати 269а, 321а, (штитити) 426 

чувати се (опрезан) 45, (избегавати) 

219 

чувен 923 

чувење (слух) 2120, (акустика) 1889 

чувида 127 

чувство 822 

чудак 39 

чудан 921, (настран) 39 

чудити (се) 921 

зудноват, чудо 921 

чудњак 39 

чудовиште 921, 1080 

чудотворан 425а 

чуђење 921 

чујан 18895 

чук 1583. 

чука 2000 

чукаљ 21лЛа 

чукати 727, (чекић) 1583 

чукунбаба 1177а 

чукундеда 1177 

чулав 2091 

чулан 2118 | 

чуло 2118, (мириса) 2122, (вида) 2121, 
(оријентације) 21206, (пипања) 2119, 

(слуха) 2120, (температуре) 211да 

чуљити 2091 

чума 2143д 

чун 1713а | 
чунак (пећу 1736г, (ткати) 18246 

чупа, чупав 2084а | 
чупање, чупати (вадити) 783, (длаке) 

Па, (черупати) 680, (бол) 2124а 



чупати се (тући се) 504 

чуперак 2084а 

чупкати 680 

чути 2120, (дознати) 924 

чутура 1754а 

чучавац 2020е 

чучати 528 

чучнути 528а 

џаба, џабе 1522 

џабалугџија 1522а 

џак 1644 

џакати 100 

џамбас 16973 

џамија 1055 

џангризалс, џангризати 464 

џандрљиг 849 

џапати се 500 

џаул 1868, 1919 

џаулсекунда 1868а 

Џ-Б (раздваја се П. уп. 5 20) 
џбун 2001 

ЏВ (не раздваја се П уп. 8 18) 

Џ-Г (раздваја се П. уп. 5 20) 

џебана 1448 

џебрак (циција) 1482, (просјак) 455 

џебрачити 1482 

џезва 17526 

џелат 1336 

џелеп 1691 

џенабет 849 

џеп 1830а 

џепарац 1479 

џепарош 1352 

џибра 1534в 

џигерица 2105в 

џигерњача 1845а 

џигљаст 21138 

џида, џилит 1447 

џимрија 1482 

џин 21138 

џиџа 187 

џомба 1993, 20026 

џоњати 2309 

џора 17006 

џубе 1831 

џукела 2028в 

џумбус (ларма) 100, (лом) 997 

Ш 
шав (шити) 18298, 

(кост) 211а 

шавац 1829 

шавољ 17876 

шајак 1825а 

шајка 1713а 

шајкача 1835а, (вој.) 1449 

шајтов 1787В 

шака 2108в, (запремина) 22166 

шакал 20288 

шакатати, шакетати 512 

шакопис 163 

шал 1831 

шала 89, 417, (драма) 1133 

шалваре 1831Д 

шалити се 89, 417 

шалитра 1948а 

шаљив, шаљивчина 89 

шамар 512 

шамдуд 20226 

шамија 1831и 

шамла, шамлица 17456 

шампањер 15348 

шамшула 912 

шангц 1452 

шанкер 2152 | 

шантав 21095 

шантажа 1358 

шантати 21095 

шанути 101 

шап (медиц.) 21435, (ветер.) 2166а 

шапа 20266 

шапат, шапнути, шаптати 101 

(закивак) 1610, 
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шаптач 1113 

шапутати 101 

шар 1990 

шара 22066 

шаран 2053а 

шарати в. шарен, (лолати се) 1002, 

(шара) 22066 . 

шараф 1611 

шарац 1697д 

шаргарепа 2020љ 

шаргин 2053в 

шарен 1910Ј 

шаренило 1010], (разноврстан) 992 

шареница 1748 

шарка (змија) 20516, (врата) 1734а 

шарлаган 20206 

шарлатан 927а 

шарлах 2148 

шарпељ 1446ба 

шатор 1717а, (вој.) 1437а 

шатра 1515а 

шатровац 1156 

шафољ 17876 

шафран 2023а 

шах (владар) 1224а, (игра) 179 

шаша 20235 

шашав 909 

шашовак 1689%а 

шашољити 613а 

ШВ. (не раздваја се П. уп. 55 17, 18) 

швалер 854 

шваља 1829 

шваргла 1845а 

Швеђани 2080а 

шворц 1474 

шврљати 591 

шврћа 8906 

шебој 20208 

шева 2045 

шевар 2001 

шеврдати (врдати) 539, (превртљив) 

889 

шевро 18а 

212 

; 

4: У 

ијега, шегачити се 89 

шегрт 17738 

шедрван 1995 

шездесет 21806 

шенк 1224а 

шенути (помаћи) 634, (скренути) 643, 

(полудети) 910 

шенути се 553 

шепав 21095 

шепељити 560 

шепер 1633 

шепирити се 62 

шепртља, шепртљити 90ба 

шепурити се 62 

шепут 734 

шепутка 1790а 

шербе(т) 15345 

шерет 45а 

шерпа 1758 

шеснаест 21806 

шест 21806 

шестар 1608 

шестарити (крстарити) 

ње) 1106 

шести, шестина 21806 

шестостраник 1602 

шеталица 1808 

шеталиште 20045 

шетати се 122 

шећер 1967 

шећерна болест 2144 

шећерник 1768а 
шеф 12412, 1260, шеф станине 1709 

шешир 1835а 

шеширџија 1835 

шеширџиска радња 1545 

шиб 2001, 2016 

шиба (прут) 1933, (шибање) 1335 

шибак 1671 

шибало 1100 

шибати 212 

шибе! 2028в 

тибиџа 17728 

1672в, (црта- 



шибљак 2001 

шибљика 1633 

шиватка, шиваћа игла, шиваћа маши- 

на 1829а 

шија 2096 

шикати (гуска) 2049, (љуљати) 1740а 

шике! 1700д 

шикљати, шикнути 1882а 

шилинг 1554а 

шило 1589а, (обућар) 18136 

шиљак, шиљаст, шиљат 2208 

шиљати 280 

шиљбок 1435 

шиљег 1695а 

шиљоглавке 2053в 

шимпанзо 20276 

шимшир 2022в 

шина 1708, (точак) 1790а 

шиндивила 2078 

шиндра 1717Г 

шинути 512 

шињел 1831, 1449 

шип 17346 

шипак (дивља ружа) 2020д 

шипарац 2076 

шипарица 2076а 

шипила 1824а 

шипилити, шипило 736 

шипка 1633, (амрел) 1837 

шипраг 2001 

шира 15348 

· ширење в. ширити (се), (физ.) 1892 

ширимице 705 

ширина 2205а 

за земљописна 1990а 

ширит 1828 

ширити 2205а, (разастирати) 698, (гла- 

сове) 339 

ширити се 

(глас) 923 

широк 2205а, (простран) 2221 

широкогруд 1013 

широм (отворити) 705, 

(простирати се) 2238а, 

(простор) 2238 

шити 18298 

шићарити 288 

шифра 160г 

шифрован слог (телег.) 1409а 

шишав 1853 

шишарка 2018д 

шишати 18583, (овце) 1695г 

шишкав 2113г 

шишке 2084а 

шишмиш (зоол.) 2031, (игра) 191 

шишобрк 20896 

шиштати 18832 

ШЈ (не раздваја се П. уп. 58 

ШК (не раздваја се П. уп. 8 17) 

шкакљати, шкакљив 616, (незгодан) 19 

шкамутати 20285 

шкаре 1598 

шкембићи 1843ћ 

шкиљав, шкиљити (горети) 1900, (гле- 

дати) 2121ђ 

шкип 17876 

шклопци 2156 

шкљоцати 1889е, (зубима) 2094 

шкода 325 

шкодити 515 

шкодљив 327, шкодљиви простор 1886 

шкокци 1824а 

школа 1386, стручна школа 1393 

школарина 1395 

школовати (се) 1386 

школски надзорник 1396а, школска го- 

дина 1374, — територија 13866 

школство 1386 

шкољ 1996а 

шкољка 2065, (ушна) 2091 

шкопац 2106а, (ован) 1695а 

шкопити 2026е 

(шкорпија в. скорпија) 

шкрабати 163 

шкрапа 1979 

шкрбав 2222а 

шкрбинг, шкрботина 2094 

шкрга 2053 

шкргутати 2094, (физ.) 1889е 

17, 18) 
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шкриљац 1945а 

шкрипати 1889е 

шкрипац (процеп) 1633д, ка 19 

шкрипнти 1889е 

шкропац (туш) 2161 

шкропити 780 

шкрофулоза 2151 

шкрт, шкртица 1482 

шкуљ (ован) 1695а, (пиљак) 189 

ШЛ (не раздваја се П. уп. 55 17, 18) 

шлем 1449 

шлеп (брод.) 1713а 

шлог 2138г 

шлосер 1798 

ШЉ (не раздваја се П. 

шљака 1947а 

шљам (олош) 1156 

шљапати 5572 

шљемати 149 

шљива 2920д 

шљивовица 1534г 

шљиснути 512 

шљокица 1805а 

шљука 2048 

шљунак 1776, 1976 

ШМ (не раздваја се П. уп 5 17) 

шмигнути 603 

шминкати се 128а 

шмиргла 1597а, 1957 

шмокљан 912 

шмрк 1854, (бурмут) 159, — за сабија- 

ње ваздуха 1886 

шмркавац 20976 

шмркати (бурмут) 159 

шмугнути 603 

ШшА, ШЊ (не раздвајају се П. 

17) 

шнипла 18435 

шоботати 1889е 

шогор 1184, 1186а,6 

шоља 1756 

шома 15347 

шоња, шоњав 8906 

шопав 2090 

уп. 58 17, 18) 

уп. 8 
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шопати, шопити 512 к Доња 

шор 20047 

шорав 21106 

шорати 550 

шоркапа 192а, играти шоркапе с ким 

481 

шотка (јаје) 1702г 

шофер 1712 

ШП (не раздваја се П. уп. 8 17) 

шпаг 183ба 

шпада 1446 

шпаиз 1729а 

Шпанци 2080а 

шпаргла 2023а 

шпарет 1736 

шпартати (цртати) 1106, (ићи) 554 

шпијун, шпијунажа, шпијуннсати 496, 

(крив. 1350, 1365 

шпиритус 1965 

шпица 1790а 

шприц 2162 

ШР (не раздваја се П. уп. 58 17, 18) 

шрапнел 1445а 

шраф 1611 

ШТ (не раздваја се П. уп. 8 17) 

шта 23725, (много) 2171 

штава, штавити 18116 

штаваљ 2022в 

штавише 2174 

штака 562 

штала 1691а, (коњушница) 1722 

штампа, штампар, штампати 1848 

штап 1837а, хватати се у штап 196 

штапац 1824а 

штатист 1112 

штедар 1012 

штедети 1481 

штедионина 1559, — поштанска 1406 

штедиша, штедљив 1481 

штедна књижица 1406 

штедња 1481 

штедњак 1736 

штедрота 1012 

штектати 20286 



штенара 20288 

штене, штенити (се) 20288 

штета (оштетити) 325, (губитак) 23, 

(имовин.) 1475а 

штетан, штетити, штетник 325 

штетовати 23, 1475а 

штеточиња 325 

штикла 1814а 

штипаљка (мех.) 1846а, (рак) 2063 

штипати, штипкати, штипнути 617 

штирак, штиркати 1833а 

штит (оружје) 1447, (шешир) 1837 

штитаста жлезда 2096 

штитити 426 

штитник, штитништво 1279а 

штитовит 20262 

штитоноше (бот.) 2020љ, (рибе) 20536 

штитуља 2096 

штићеник 426, (право) 1279а 

штипца 1689а 

што 2372в, (свез.) 23776, што год 2372е, 

2334 

штовалац, штовати 858 

штогод 23725 

штокавски 2359а 

штоповати 1829г 

штоф 1825а 

штошта 23725 

ШТР (не раздваја се П. уп. 5 21) 

штрајк 1486 

штрецати 21244 

штрицкати 671 

штрк 2048 
штркаљ 2058 

штркљати се 1694Д 

штројити 2026е 

штрпкати 680 

штрцаљка 1854 

штрцати 780 

штука 2053а 

штукнути 578 

штула 562 

штур 959 

штуцати 2149 

ШЋ (не раздваја се Н. уп. 8 17) ; 

шћапнти 286 | 

шћердати 1480 

шћукати 17025 

шћућурити се 530 

шубара 1818а 

шувак, шувака 2108 

шувртан 909 

шуга 2157 

шугарац 2062 

шуљак 1689 

шуљеви 2150 

шум 1889е 

шума (геогр.) 2001, (бот.) 2016, 

марство) 1688 

шуман 1889е 

шумар 1688 

шумнат 2017 

шумовит 1688 

шунка 18452 

шуњати се 593 

шупа 1721 

шупаљ 2227 

шуперити 799 

шупљика 2227, (вез) 1827а 

шупљина 2227 

шупљоглав 912 

шупљороги преживари 2036а 

шурак 1186а 

шурити 1700г 

шурњаја 86а 

шуровати 389 

шут 20266 

шутети 99 

шућур 2021и 

шуца 1813 

шуша 8906 

шушањ (лишће) 2017, (шум) 1889е 

шушкати 1889е, (зуцкати) 339 

шушке 1596 

шуштати 1889е 

ШЦ, ШЧ (не раздвајају се П. уп. 5 17) 

шчепати 286 

шчињати се 221, 886 

(шу- 
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РО АРГ АГЕЕ 

ПРАДУ О ИОЛО ЗУБА С Бо 





ПРАВОМИСНО УМПУТСТЕО 
прописано од Министарства просвете 

ПРВИ ОДЕЉАК 

[ Азбука 
81. У српскохрватском књижевном 

језику обе су азбуке, ћирилица и ла- 

тиница, равноправне. Латиница ће се 

употребљавати онако као се и доса- 

да по школама у западним крајевима 

нашег народа употребљавала; а ћири- 

лица онако како ју је Вук уредио. 

5 2. За обележавање самогласничког 

»р“ испред или иза самогласника — 

може се употребити апостроф: умр'о, 

утр'о, простр'о, гр оце, сур жица; ис- 

пред сугласника или између сугласни- 

ка самогласничко се „р“ не обележа- 

ва никаквим нарочитм знаком: рђа, 

врх. 

8 3. Разлика је између ћирилице и 

латинице и у томе што се у латиници 

за три гласа који се у ћирилици о0оз- 

начују сваки по једним знаком, за љ. 

њ и џ, употребљавају по два знака: за 

љ — у, за њ — пј, за џ — 42. Гласђ 

има у латиници знак 4. 

ЊЕ Писање великих и малих слова 

8 4. Имена лица, народа им имена у- 

опште пишу се великим почетним сло- 

вима: Сима Милутиновић, Петар Пе- 

тровић Његош, Хајдук-Вељко, Краље- 

вић Марко, Јован Ђак. 

Када се уз име наводи и занимање. 

титула и сл. онда се ти називи, ако 

не улазе у име, пишу малим словима: 

Смаил-ага, краљ Милутин и сл. 

5 5. Великим се словом пишу и име: 

на: богова, звезда и животиња (кад 

их имају). 

„Бог“ у значењу хришћанског бога 

пише се великим словом; а као зајед. 

ничко име — малим (на пр.: У различ- 

ним религијама различни су и богови). 

5 6. Присвојни придеви на „ов“, 

„ев“, „љев“, „ји“, „ији“, „њи' и „ин' 

од речи које се пишу великим почет- 

ним словом — такође се пишу вели- 

ким почетним словом: Мирослављево 

јеванђеље, Кочина крајина, Маркова 

сабља. 

5 7. Географска имена, било од јед- 

ног дела било од више делова, пишу 

се великим почетним словом свих са- 

мосталних или полусамосталних дело- 

ва својих. 

Придеви од таквих имена пишу се 

малим почетним словом. 

"Балканско Полуострво, Шар-Плани- 
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на, шар-планински, Београд, београд- 

ски, Дуго Село, дугоселски. 

5 8. Раздвојено писање засебних де: 

лова ових имена зависи од тога: да 

ли се њихови саставни делови осећа. 

ју као засебне речи и облици или не 

осећају. Када један део има свој са- 

мостални облик (акценат), али у про- 

мени остаје непроменљив, он се са 

другим делом везује цртицом (Дуго 

Село: у Дугом Селу; Шар-Планина: 

на Шар-Планини). 

5 9. Мако се називи народа и ста- 

новника градова, области и сл. пишу 

великим почетним словом, придеви од 

њих изведени пишу се увек малим: 

Србин — српски, Сремац — сремачки, 

Загрепчанин — загребачки и сл. 

8 10. Само почетним великим словом 

пишу се сви називи установа, улица, 

књига, листова, празника. 

Горски вијенац, Српска краљевска 

академија, Нова година и сл. 

Када се од ових назива могу гра- 

дити придеви, они се пишу малим сло: 

вом: Божић — божићни и сл. 

5 П. У називима у којима поједине 

речи могу мењати место, само се пр- 

ва реч пише почетним великим сло- 

воМ. 
Таковска улица или Улица таковска, 

Врачарски срез или Срез врачарски, 

Београдска општина или Општина бе- 

оградска и сл. 

8 12. Када се називи скраћују у јед- 

ну реч, онда се та реч пише почетним 

великим словом: Олштина место Оп- 

штина београдска, Академија место 

Српска краљевска академија. 

5 13. Све друге категорије назива и 

речи пишу се малим почетним словом, 

како идејних и других покрета, рато- 

ва, тако апстрактних или збирних 74 
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меница које значе народ; називи ко- 

ји потичу од заједничке вероиспове- 

сти, 

и политичких обележја итд.; називи 

годишњих времена, месеца, дана и не- 

деља и т. д.: источно питање, словен- 

ство, српство, србадија, француска ре- 

волуција, хришћанин, фрањевци и са.; 

лето, март, понедељак итд. 

5 14. Речи из почасти употребљене 

у непосредном обраћању пишу се ве: 

ликим почетним словима: Ви, Ваш, 

Господине, Краљу, Господине Мини- 

стре; тако исто и при употреби титу- 

ла: Његово Величанство, Њ. Светост. 

5 15. Када се ове титуле скраћено 

наводе, и тада се пишу великим сло- 

вима. На пр. Њ. В. Краљ или само 

Краљ у томе смислу; Патријарх у сми- 

слу Њ. Св. Патријарх, Свети Отац Па- 

па или Папа. Тако исто и када се по 

занимању наводи једно лице. На пр. 

према одлуци г. Министра просвете 

и сл. 

ПШ! Подела речи на слогове 

5 16. Самогласник се везује са су- 

гласником који му претходи, ако га 

има, у један слог, иначе сам самоглас- 

ник чини слог; у почетку речи суглас- 

ник или сугласничка група са пото- 

њим самогласником чини слог; на кра- 

ју речи сви се сугласници додају сло- 

гу са самогласником или само само 

гласнику који је пред њима: мо-ти-ка, 

стра-жа-ра, вла-да-о-ца, и-но-ко-сан 

власт, МИ-лост, О-СИ-ОН. 

5 17. Група од два сугласника у сре- 

дини речи чини слог са самогласни- 

ком који је иза ње у ова два случаја: 

а) када је први сугласник с, Ш, 3, Ж, | 

а други ма који сугласник нашег је-. 

заједничких културних, верских 



зика: ла-ста-ви-ца, по-ве-смо, ла-ска- 

ти, пле-снив, ка-зни-ти, из-да-шно, 

бра-шно; 

5.18. 6) када је други сугласник Л, 

љ, р, В, ј, а први ма који од остали». 

сугласника (тј. када на првом месту 

није један од поменутих сугласника: 

л, Љ, р, В, ]): све-тлост, па-жљив, сма- 

тра-ти, сва-ка-кво, ка-кво-ћа, о-ру-жје, 

ми-шји; али: хал-ва, мар-ва, бор-је 

ор-ла, слав-ље, хај-вар. 

5 19. Од овога се правила изузима 

ју речи у којима је иза сугласника 8 

и р слог је од ђ (јата); у њима (вје) 

и (рје) чини један слог. На пр. ко- 

рјен-чић, го-рје-ти, по-вје-смо и сл 

(исп. у источном говору: ко-рен-чић, 

го-ре-ти, по-ве-смо и сл.) 

5 20. в) Сви се остали сугласници 

у групама од два сугласника у среди- 

ни речи раздвајају, тако да први при: 

пада слогу пред њим, други слогу за 

њим: прав-да, кај-си-ја, леп-ши, пред- 

њи, воћ-ка, лак-ши, диг-ну-ти, ВикК- 

ну-ти. 

5 21. Када је у групама сугласника 

у средини речи више од два суглас- 

ника, поступиће се по правилима 6) 

и в), полазећи од последњег суглас- 

ника: дрп-сти (с и т иду заједно, а 

п и с се раздвајају); рот-ква (ки в 
иду заједно, а т и к се раздвајају); 

је-згро-вит (р и г иду заједно, з и: 
иду. такође заједно, дакле, сва три су- 

гласника иду заједно) и сл. 

5 22. Када су речи од више делова, 

делови у почетку речи који се осећаг- 

ју као засебне речи или као лелови 

речи са засебним значењем — одва- 

јају се без обзира на горња правила. 

нај-од-луч-ни-ји, ис-те-ра-ти, од-у-ла- 

ри-ТИ. 

85 23. У случајевима када се суглас- 

ник почетнога дела речи губи, онда 

се речи деле по општим правилима. 

и-си-са-ти, и-ше-та-ти и сл. 

5 24. Када се почетни део речи не 

осећа више као део са засебним зна- 

чењем, он не потпада под правило у 

т. 22, већ се речи са таквим почетним 

деловима деле на слогове по општим 

правилима: о-те-ти („от“ се не осећа 

више као предметак); у-зе-ти (овде се 

„уз“ не осећа као предметак); 0-ти- 

ћи; ра-зум (а не раз-ум) итд. 

МУ Одвојено и састављено 
писање речи 

525. Принципи одвојеног и саставље- 

ног писања речи у нашој су правопи- 

сној књижевности утврђени. Заједно 

или састављено пишу се они делови 

сложене речи који у сложеници губе 

своје самостално значење или којих 

се облик изван сложенице изгубио: 

сутра, ономадне, убудуће, заиста итд. 

Овде ће бити напоменуте само неке 

појединости. 

5 26. Свезу еда треба 

једну реч. 

5 27. Мако се упитно ли пише од- 

војено од речи уз које стоји (да ли, 

писа ли и сл.), у неголи, камоли, толи 

треба га писати састављено, јер се у 

њима изгубило значење упитне речце 

5 28. Одречно хоћу треба писати 

као једну реч, дакле, нећу, нећеш, не- 

писати као 

ће итд. исто онако као што се пише 

одречно јесам и имам: нисам, немам. 

5 29. Свезу иако = премда треба 

разликовати начином писања од две 

засебне свезе и ако; на пр.: Иако је 

живот тежак, и најнесрећнији жели да 

га продужи; али: И ако не буде руж- 

но време, изаћи ћемо у поље. 
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8 30. Год нма два значења и двоја- 

ку употребу: „днстрибутивно“ значе- 

ње, са одвојеним писањем год (које 

има тада н свој засебни акценат): Ко 

год зна, нека каже, и „неодређено“ 

значење, са састављеним писањем са 

речју којој даје такво значење: кад- 

год, когод и сл. (тада год нема засеб- 

ног акцента: Ако когод зна, нека ре- 

че). 

8 31. Када се у сложеним речима 

једним делом одређује други, тада се 

оба дела пишу заједно: североисточ- 

ни, српскоправославни, јужнословен- 

ски, мркожути, многопоштовани. 

Овде треба ставити и придев хрват- 

скосрпски или српскохрватски. 

5 32. Када у сложеним речима са- 

ставни делови значе засебне предме- 

те, између њих се ставља везица: срп- 

ско-турски рат; Француско-српски реч- 

ник; црно-жута застава (са напоред. 

ним бојама црном и жутом) и сл. 

5 33. Прилошко по чува своје засеб- 

но писање само онда када чува своје 

засебно, дистрибутивно значење, на 

пр. по који пут по десет пута итд. 

Али када је значење у вези изгубље- 

но, па је добивено значење којим се 

само или појачава или ограничава зна- 

чење речи којима се то по додаје, 

онда се пише састављено са дотичном 

речју: понеки — неки, покашто = ка- 

што, повелики (прилично велики), по: 

најбоље и сл. 

5 34. Има целих израза који су по- 

стали сложенице; тада их треба пи- 

сати као једну реч. На пр.: уосталом, 

углавном, поготову, уопште, богзна 

какав, пошто пото, кадикад, будзашто 

напослетку, отприлике итд. 

5 35. Али када се саставни делови 

израза осећају још као засебне речи, 
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они се тако и пишу, и поред тога што | 

израз почиње добијати значење једне 

речи: чији му драго, који му драго, 

на жалост, на пример, без сумње, у | 

сусрет, од прилике до прилике и сл. 

5 36. Тако исто у скамењеним изра- 

зима који значе једну реч, делови се 

не одвајају чим се не осећају као за- 

себне речи: оченаш, Сокобања, Бања- 

лука (2 п. јд. Бањалуке; али се може 

писати и Бања Лука; тада има у 2 п. 

Бање Луке итд.). 

5 37. Када уз подне стоји предлог, 

он се пише одвојено: око подне, у 

подне, пре подне, после подне. То 

бива и у оним случајевима када почи- 

њу добијати такви изрази именичко 

значење: цело пре подне, свако по 

подне. 

ДРУГИ ОДЕЉАК 

У О самогласницима 

8 38. Треба пазити на правилно пи- 

сање е и и код глагола на ети мн на 

ИТИ. 

5 39. У неким именицама л у настав- 

ку лац (жетелац, неваљалац и др.), ка- 

да се непостојано а губи, даје о: же- 

теоца, жетеоцу (2 п. мн. жетелаца, 1 

п. јд. жетелац); у другим се речима л 

задржава увек: неваљалац, неваљалца, 

неваљалцу и сл.; али никако не иду 
у књижевни језик облици жетеоц, же- 

теоца у 2 п. мн. и сл., ма да се у го- 

вору много употребљавају. 

5 40. Када се л код придева испред 

н не претвара у о, онда оно остаје не- 

претворено у целој промени: сталан. 

стални, стално, стални и сл.; када се 

претвара у 0, онда остаје у њима о У 

целој промени: мисаона, мисаон, миса- 



они; смеона, смеон и сл; 

сион, осиони и са. 

5 41. У другим речима где није ова- 

ко, нарочито ће се напоменути (сеоски 

и селски нтд.) у прегледима правопи- 

сне грађе. 

осиона, о: 

У! Књижевни изговори 

5 42. У књижевном се језику допу: 

штају два изговора: источни, у којем 

се стари глас 5: замењује гласом е, 

и јужни, у којем се ,„ћ“ у дугим сло- 

говима замењује гласовном групом 

ије, а у кратким — гласовном групом 

је. 

85 43. Отступања у источном изгово- 

ру од поменуте замене „Ђ“ гласом е 

допуштају се у овим случајевима: 

а) нисам, ниси, није итд.; 

6) у компаративима као старији; 

в) у имперфекту као плетијах; али 

тамо где је у основи „ђ“— остаје е: 

смејах, смејах се, умејах и др.; такво 

је и бејах; 

г) у другим облицима у којима јуж- 

ни изговор има и их и ијех, тих 1 

тијех и сл., источни има и (тих, до- 

брих). 

5 44. За јужни изговор вреде ова 

ограничења: 

а) у 2 п. мн. је се не дуљи у ије, 

већ остаје као је („је“ дуго): мјесто, 

мјеста и сл:; 

6) од два могућна наставка у јуж- 

ном изговору код заменица и приде- 

ва: ијех и их, ијем и им, ијема и има 

— треба употребљавати само облике 

са и: их, им, има; добрих, добрима 

и сл. 

в) У облицима где се је дуљи испред 

сугласничке групе у којој је први су- 

гласник м, н, њ, л, љ, р и в, — јат 

се не претвара у ије, већ остаје као 

је („је“ дуго): придјевак — придјевка; 

видјети — видјевши; кољено — ко- 

љенце; 

г) у хипокористичким се облицима 

је дуљи такође у је, а не у ије: дје- 

војка: дјева; дјед — дједо; дјевер — 

дјбеша; затим и у овим речима: вјеш- 

тац (према вјештица), замјбрати (пре- 

ма замјерити). 

5 45. Када се је од краткога јат на- 

ходи иза сугл. р, онда се ј губи: на- 

пријед: напредак; бријег: брегови; 

пријек: пречи; 

али у рјечник, рјечит, рјечица, рјечи- 

на, рјешавање, рјеђи и код вишеслож- 

них глагола у основи — остаје је (као 

горјети, старјети и сл.). 

5 46. Кад се кратко јат находи ис- 

пред о или ], оно прелази у и: цио, 

гријати и сл.; али ипак има: јео и ис; 

врио (глагол) и врео (придев). 

5 47. Гласовна група је од кратко- 

га јат када се нађе иза т или д — не 

спаја се са тим гласовима у ћ и ђ, већ 

остаје неизмењена (тјерати, дјевојка). 

5 48. Када се је од јат находи иза 

л и н, оно се спаја са тим гласовима 

образујући умекшане гласове љ и њ, 

иако се љ и њ у латиници пишу са 

два знака: љепота, његовати и сл. — 

Џерога, пјевоуан. 

5 49. Месна имена и лична презиме- 

на у којима је било јат пишу се она- 

ко како се изговарају у крају у којем 

су поникла: Београд, Пљевља, Сплит 

итд.: али ипак треба писати: Ријека, 

Осијек. 

“ 

УЕ Писање гласа „| 

5 50. У речима изведеним од речи 

са гласовном групом -иј- у основи —- / 

се не пише када се у изведеној речи 
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-иј- налази пред сугласником: убијати, 

убица, убиство и сл.; Шумадија — Шу- 

мадинац, Илија — илински и сл.; са- 

мо када је реч изведена придевским 

наставком — ски, допуштају се, пре- 

ма утврђеном обичају, два начина: 

без сугласника ј и са тим сугласни- 

ком. Дакле: шумадиски = шумадиј- 

ски, теориски — теоријски и сл; о 

наст ијтејисл. В. т. 536. 

9 51. ј се чува у групи иј када се 

находи пред самогласником; када се 

иј находи испред и, може се ији пи- 

сати и као и: тестија — тестијица 4 

тестица; Илија — Илијић и Илић; тер- 

зија — Терзијић ин Терзић. 

5 52. Када се у речи находи у осно- 

ви „ј“, оно се чува и у изведеној ре- 

чи пред самогласником или у проме: 

ни: Радоје: Радојица, издаја: издаји- 

ца; сјај: сјајити, отсјајивати; калај: ка- 

лајисати, а према овоме и: ограјисати, 

саплајисати, Марија: Маријом, Италија: 

Италији и сл. 

5 53. ј на крају речи, према утвр-. 

ђеном обичају, у групи гласовној и; 

пише се у овим случајевима: 

а) у туђим речима: гениј, 

и сл.; 

6) у зап. начину од једносложних 

глагола са и у основи: биј, пиј, миј 

и сл.; одавде се иј преноси и у мно- 

жину: пијмо, бијте итд. 

5 54. Када се самогласници а, 0, у, с 

находе у нашим или страним речима 

испред и, а не потпадају под правила 

изнесена у т. 52, онда се међу тим 

самогласницима и самогласником и не 

пише ј: таин, даире, наиме, заинати- 

ти се и сл. Али када је на првом ме- 

сту самогласник и, а иза њега су дру- 

ги самогласници, тада вреде друга 

правила. Ушло је у обичај да се ] та- 
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да пише сем када је иза самогласни. | 

ка и самогласник О, дакле: ија, ије_ 

ију, али ио: специјални, талијански и 

сл.; али: иоле, носио, водио и сл. У 

облицима као Маријом, Италијо, Ита- 

лијом чување ј иде по т. 52. 

5 55. Присвојни придеви на ји како 

се изоварају тако се и пишу: ји и ији. 

На пр.: Божји — Божији; врапчји, 

врапчја, врапчје — врапчији, врапчија, 

врапчије и сл. 

5 56. Присвојне заменице имају је- 

дино облике. на ији, ија и сл.: чији, 

свачији, чија, свачија и сл. 

5 57. У страним речима које се по- 

чињу са е, додаје се ј испред е само 

онда када је оно према изговору о: 

правдано: Јерина, јерес, Јелена, Је- 

врејин итд.; али када су речи позајм- 

љене у скорашњије време и када се, 

према изговору, употреба сугласника 

ј колеба, он се не пише. Дакле: Евро- 

па, еспап, ексер и сл. Све овакве слу- 

чајеве треба означити у прегледима 

правописне грађе. 

МУШ Писање „ће и „Ч“, уђ ИЗНА 

5 58. У књижевном се језику мора- _ 

ју правилно употребљавати гласови ћ 

и ч, ђ и џ. Међутим у нашем се на- 

роду у различним крајевима ти гла- 

сови неправилно изговарају: или се ћ _ 

и ч изговара као ч или се оба гласа _ 

изговарају као ћ; тако се истођиџ | 

изговарају понегде као ђ или оба као 

џ. Зато је потребно да употреба тих 

гласова буде исцрпно обрађена у пре х 

гледима правописних правила. 

1Х Писање гласа „х“ 

59 59. Вук Караџић у прво време | 

свога рада није писао х, пошто се. 

тај глас не изговара у његову крају 



али доцније, када се уверио да се у 

неким крајевима наше земље (у делу 

Црне Горе, у Б. Которској и у Ду- 

бровнику, затим у чакавском дијалек- 

ту и кајкавском) тај глас изговара, он 

га је увео у књижевни језик (од 1836 

год.), и отада је тај знак саставни део 

нашег правописа. 

5 60. Вук је сматрао да х треба 

писати тамо где му је по етимологији 

место; али, стварно, оно се могло став: 

љати тамо где га имају они наши ди- 

јалекти који су сачували, са гледишта 

етимологије, правилну употребу тога 

гласа. 

| 5 61. Од тога је докраја уведено 

само понешто. Вук сам није употреб- 

љавао х свугде где му је место, иако 

је сматрао да је потребно употребља 

вати га потпуно правилно. Тек је Ђ. 

Даничић у својим „Коријенима“ (1877) 

показао где га ваља писати; а то је 

допуњено, и још се сада допуњава, у 

великом Речнику хрватскога или срп- 

скога језика Југославенске академије. 

5 62. Правописне књиге, које су се 

у западном делу нашег народа јавиле 

раније него у источном, прошириле су 

у западним деловима наше земље пра- 

вилну употребу тога гласа знатно ви- 

ше него што је она била проширена у 

источнијим деловима. Отуда је дошла 

извесна неједнакост у употреби тога 

гласа у различним културним центри- 

ма нашим. То је учинило да се сада 

не може одједном извршити потпуно 

уједначење различних начина писања, 

а, с друге стране, тако исто је немо- 

гуће одустати од правилне употребе 

тога гласа, када њу траже и принципи 

Вукова правописа и њено готово пот- 

пуно остварење у једном делу нашега 

народа, 

5 63. Из овога стања употребе гла- 

са х у књижевном језику истиче ово 

ограничење. 

Глас х пише се у речима тамо где 

се употребљава у народном језику са 

правилном употребом тога гласа, а где 

није прешао непосредно у какав дру- 

ги глас. 

Према овоме, немогућно је вратити 

х у речима као марва, твор и сл. у 

којима је х прешло непосредно у в. 

5 64. У именима лица и називима 

места треба са гласом х поступити о- 

нако како је поступио дијалекат у ко- 

јем су те речи поникле. Дакле: Мијат, 

Тетово, Ливно, Авала итд. 

Само у случајевима када је веза 

назива места или имена лица врло 

блиска са каквим апелативом у којем 

се х употребљава, глас х треба писа- 

ти: Ораховица и сл. 

5 65. У извесном броју случајева 

немогућно је вратити х: када су се 

извршили гласовни процеси који то 

спречавају или кад се те речи не упо- 

требљавају у дијалектима са правил- 

ном употребом тога гласа: одланути 

(исп. лакнути и сл.), труо, трула (по- 

стало од трухао после губљења х — 

труо, а од њега трула итд.; трунути), 

милети. 

85 66. хв се изговара у говорном је- 

зику као ф, а тако исто и у већини 

дијалеката; али књижевни језик тра- 

жи да се свугде пише и изговара пра- 

вилно хв: хвалити, хватати, хват итд. 

5 67. У неким речима меша се ких 

пред сугласницима.. Њихово је поре- 

кло каткада спорно. Треба писати х у 

дрхтати, а у осталим речима к: сјак- 

тити се и са. 

5 68. Правило изнесено у тач. 63 
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вредн за цео књижевни језик. Али има 

случајева за које се морају допустити 

гласовни дублети, пошто су се по сво- 

ме гласовном саставу речи појединих 

говора знатно удаљиле, а добиле су 

у књижевном језику дугом употребом 

подједнако право грађанства. 

То су речи у којима је х својим 

давнашњим испадањем повукло за со 

бом гласовне процесе који су на ме: 

сту старог х развили друге гласове 

Тако је место х добивено ј или вили 

(сажимањем) нови вокал (од два „у“ 

— једно итд.). Тада се допушта дво- 

јако писање: поред писања речи са х 

могу се речи писати са ј или в или са 

каквим самогласником добивеним са- 

жимањем. Али то се све допушта са- 

мо онда када се реч са правилним х 

није још сасвим одомаћила у књижев- 

ном језику: проха — проја, кухиња = 

кујна, кухати — кувати, сух — сув, 

сувљи. 

Према томе у снаха (иако се чује " 

снаја и сна) и сл. мора се х писати. 

5 69. Ово вреди, у потпуности, и за 

стране речи у којима је првобитно би- 

ло х: буздохан — буздован, хендек — 

јендек — ендек, сахан — сан, мухур 

= мур, махала — мала. 

5 70. У позајмљеним речима из раз- 

личних језика, у којима се х изгова- 

ра и не изговара, оба се начина до- 

пуштају: хисторија — историја и сл, 

Хомер = Омир. 

5 71. Тамо где је х ишчезло у већи- 

ни говора не оставивши никаквога 

трага, тако да је успостављање х, пре- 

ма горњим принципима, потпуно и 

могућно и оправдано, глас х се мора 

писати. На пр.: хлеб, хладовина, бах- 

нути, дахнути и сл. 

286 

ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

Х О групама самогласника 
9 72. Два самогласника у сложеним _ 

речима када се једна реч једним за- 

вршује, а друга — другим почиње, пи- 

шу се без икакве промене: поодјутри- 

ти се, суочити се и сл. 

5 73. Када се групе самогласника 

нађу у средини речи или на крају, оне 

се сажимају, ако су једнаки самогла- 

сници: со (соо), во, коца итд., сем у 

сложеницама као црноок и сл.; иначе 

се оба самогласника пишу: као, иоле, 

беочуг, јаук, беут итд. 

5 74. Када је први самогласник и, а 

други који му драго само не о, онда 

се по т. 54 између самогласника став- 

ља ј: пријати, пријањати, дијалект, 

шпијун итд.; али: носио, иоле итд. 

5 75. Када је други самогласник и, 

а први који му драго други самоглас- 

ник, они се ничим не раздвајају; исп. 

Кра ит 54. 

ХГ Удвајање сугласника 
5 76. Удвојени сугласник допушта 

се само у суперлативу када се супер. 

лативно нај налази пред речју којасе_ 

почиње сугласником 7: најјачи, најју- _ 

начнији и сл. 

ХП Једначење сугласника по 
звучности је 

5 77. Сугласници у групи једначе се. 

по звучности тако да се први суглас-_ 

ник управља према другом; ако је 

други звучни, мора бити и први; ако_ 

је други мукли, мора бити такав и_ 

онај који је пред њим. „38 

Ово је правило тако дубоко ушло 

у основицу књижевног правописа да | 

није потребно за њ давати никакве 
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примере. Али има једно једино огра- 

ничење у овом правцу које треба на- 

рочито поменути. 

"8 78. Када се сугласник д находи у 

речима пред наставком ски или ство, 

он се у писању не мења: Београд: бе- 

оградски, град: градски, господа: го- 

сподство и сл. 

Према стварном изговору у већем 

делу нашег народа ваљало би у овим 

речима писати цки, ство; али како је 

од Вука до данас било у искључивој 

употреби писање дски, а често се пи- 

сало и дство, тако да је у томе по- 

стигнута уједначеност, допушта се то 

писање и даље, иако се оно противи 

правилу о једначењу сугласника у су- 

гласничким групама. 

5 79. У свима другим случајевима 

врши се једначење по звучности и су- 

гласника д као и свих осталих суглас- 

ника. На пр. отсећи, отшетати, отце- 

пити, потчинити, претседник и сл. 

5 80. Према томе, неправилно је о- 

стављати неизмењене друге звучне 

сугласнике пред ски или ство, као 

што се каткада чини. Треба писати 

воћство, а не вођство, бекство, а не 

_бегство и сл, уколико се те речи у 

књижевности уопште употребљавају. 

ХШ Групе различитих суглас- 
ника 

5 81. Када су сугласници различни 

по другим особинама, а не по звучно- 

сти, они остају неизмењени у група: 

ма: 

а) зљ, сљ, зњ, сњ у вези предметка 

са глаголом: разљутити, изљубити и 

сл. (а не ражљутити, ижљубити и сл.); 

6) ћн (а не ћњ или тњ или тн): бо- 

жићни; 

в) ћњ: воћњак (а не вотњак и сл.); 

г) Ћц (а не јц или ц): жећца, ноћца 

и сл. 

5 82. Када се врши прелаз ип у мг 

у засебним речима, то треба нарочито 

означити у прегледима правописне 

грађе (стрампутица, зелембаћ, химба 
и сл.; али једанпут и сл.). 

ХМ Губљење сугласника 

5 83. Када се у речима стичу раз: 

лични сугласници, неки се од њих у 

нашем изговору губе, тако да се они 

по правилу и не пишу. 

отац: оца (од отца): очевина (од 

отчевина), додатак: додаци (од додат- 

ци), уметак: умеци, судац: суца (од 

судца) и сл. 

5 84. У будућем времену не треба 

писати т или ст: писаћу (а не писат 

ћу), пашћу (а не паст ћу) и сл.; али: 

ја ћу писати, доћи ћу и сл. 

И у писању будућег времена није 

било уједначености, већ се у једном 

делу народа писало искључиво писа- 

ћу, пашћу и сл. а у другом — писат 

ћу, паст ћу и сл. МИ поред свих разло- 

га које има за себе чврста укорење- 

ност каквог правописног начина у ка: 

квом делу нашег народа, и овде се 

као заједнички начин писања морало 

узети оно што се налази у изговору 

и што има непрекидну правописну 

традицију од Вука до данас, а за што 

говоре и методолошко - школски раз 

лози. 

5 85. Пред наставком ски и ство 

пред којим може у говору д или 7 

испасти, оно се увек пише: градски, 

братски (исп. и т. 78), господство, 

братство. 

5 86. Испред гласовне групе шт не 

пише се „т“ у овим и њима сличним 
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речима: госпоштина, кашто, рашта, 

хрваштина. 

85 87. Када се наставак ски находи 

иза основе на сугласник ћ, — с се не 

пише: никшићки, тршићки, пећки исл. 

5 88. У наставку ство када је пред 

њим ћ, с се задржава: могућство, по- 

кућство и сл. 

5 89. Речи као пшеница, птица, пче- 

ла и сл. не треба писати без почет- 

ног П. 

5 90. Место старијих облика тко, 

сватко, нетко у савременој су најве- 

ћој употреби: ко, свако, неко и сл.; за- 

то ће се њима и дати првенство: ко 

(тко), свако (сватко), неко (нетко) 

и са. 

ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК 

ХМ Интерпункција 

9 91. Употреба већине знакова за 

интерпункцију већ је утврђена у на: 

шем књижевном језику, тако да ту 

нема знатнијих разилажења (на пр. за 

употребу тачке, знака почивке, узви: 

ка, питања, наводног знака итд.); али 

у употреби запете има знатних несла- 

гања. Зато ће се напомене у овом о- 

дељку тицати само запете (зареза). 

8 92. Као основица у овом излагању 

послужиће интерпункција Вукова (у 

Новом завету), уколико је он у њој 

доследан. Тамо где није, прописаће се 

правила у смислу оних правила којих 

се он чврсто држао. Али, по себи се 

разуме, његова је интерпункција по- 

служила овде својим унутрашњим 

странама: да се утврде општи прин- 

ципи које треба доследно применити 

у појединостима. 
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8 93. Основни је принцип ове интер- 

пункције: да по њој читалац што тач- 

није разуме смисао пишчевих речи. 

Према томе, оно што је по унутраш- 

њој вези блиско везано у језику не 

може се цепати запетом; а оно што 

стоји напоредно, без непосредне зави- 

сности, одваја се запетом. 

5 94. Свезе везују речи и реченице 

према ономе односу који је међу ре- 

чима или међу реченицама и када су 

без свеза; према томе има свеза које 

показују блиску унутрашњу везу ме- 

ђу речима или реченицама и не одва- 

јају се запетом; али их има које ве- 

зују речи и реченице које би иначе 

самостално стајале, тада се одвајају 

запетом. Из овога се види да за све- 

зе вреде иста правила која и за однос 

речи и реченица без свеза. Тако исто 

реченице са свезама могу бити умет- 

нуте, могу се набрајати, могу бити у 

инверсији; у свима тим случајевима, 

као и реченице без свеза, оне се од- 
вајају запетом. Могу се свезама које 

обично стоје уз реченице које се не 

одвајају запетом — каткада уводити 

у какву разгранату реченицу и какве 

самосталне реченице; тада се, нарав: 

но, одвајају запетом. За то не треба 

овде наводити примера, јер се то и. 

по себи разуме (исп. ипак неке при- 

мере ниже). 

5 95. Али пошто свезе имају катка- _ 
да и своје самостално значење (на пр. 

за истицање), које треба одвојити од - 

правила за употребу свеза у другим 

случајевима; пошто има реченица ко. 

је се само са свезама употребдавају _ 

и, најзад, пошто је потребно да се 

покаже примена поменутих принципа 

на језичкој грађи, — овде ће то бити 

укратко показано. 



— А 

Одвајање запетом речи 

5 96. Вокатив се одваја запетом 

Боже мили, чуда великога. 

5 97. Ако је вокатив у средини ре- 

ченице, одваја се запетама са обеју 

страна. 

Ти си, Боже, велики. 

5 98. Уметнуте речи без граматичке 

везе с речима око себе одвајају се за- 

петом. 

Он је, дакле, рђав човек. — Он је, 

истина, признао кривицу. — Душа ва- 

ља, нисам га затекао у крађи. 

Али ако реч која се овако може у- 

потребити стоји атрибутивно или при- 

лошки уз који део реченице, онда се, 

наравно, не одваја запетом: На ту се 

ствар може сасвим рачунати (тј. мо- 

же се у сваком случају рачунати): 

али: На ту се ствар, сасвим, може ра- 

чунати (тј. На ту се ствар, као што 

је и моје мишљење, може рачунати). 

5 99. Ако се на уметнуту реч насло- 

ни енклитика, запета се не ставља. 

Дакле је то истинар2 Исп.: Дакле, 

то је истина. 

5 100. Као вокатив одваја се и им- 

ператив: Потрчи, стићи ћеш. 

5 101. Само речи којима се појачава 

императив или какав сличан глагол- 

ски облик, макар и саме стајале у им- 

перативу, не одвајају се од императи: 

ва или каквог другог глаголског 06- 

лика запетом: хајд учини, дед пого- 

ди, изволите сести, погоди де и сл. 

5 102. Када се речи стављају напо- 

редо без непосредне узајамне везе 

одвајају се запетом. Овамо иду набра 

јања свих врста, стављање којега спо- 

редног додатка. 

Купио сам: јабука, грожђа, сваког 

поврћа. — Мене, младића, чујте. — Он 

је висок, снажан и здрав. — Он сам 

копа, оре, сеје и коси на свом имању. 

5 103. Ако су ради појачавања при 

набрајању речи везане свезама, и та- 

да се растављају запетама. 

Он је висок, па снажан, па здрав, 

али је страшљив. — Он и оре, и копа, 

и сеје и коси на своме имању. 

5 104. Ако се при набрајању само 

последње две речи вежу свезом и, он- 

да се пред и не ставља запета. По: 

што се сматра последња реч као до- 

дата свима осталим — које се сматра- 

ју према њој као целина —, то испред 

последње речи везане при набрајању 

свезом и не стоји запета, исто онако 

као и кад се две речи везују спојном 

свезом и. В. т. 117. 

В. прим. у т. 102, 103. 

Б 

Одвајање запетом реченица 
5 105. Независне реченице кад се 

набрајају, а нису везане никаквим све- 

зама, одвајају се запетом. 

Смиљ Смиљана покрај воде брала, 

набрала је недра и рукаве, извила је 

три зелена венца. — Вихор долом ду- 

је, градом пољуљује, на граду девој- 

ка виком подвикује. 

5 106. Када се самосталне или напо- 

редне реченице везују за друге каквим 

свезама, оне се одвајају запетом, уко-· 

лико у њима нема ограничења изне- 

сеног у т. 131 и 132. Овамо долазе 

свезе: 

а) за навођење: па, пак, те, и (исп 

напред т. 102); 

6) супротне: а, него, већ, само и сл., 

в) раставне: али, та; 

г) емфатичне: та, ле; 

д) узвичне: а, ала, да, е.; 
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ђ) потврдне: да, дабогме, дакако; 

е) ексклузивне: до, него, осим, већ 

ако, само што итд. 

По значењима самих ових свеза ја: 

сно је да се њима везују самосталне 

реченице. 

5 107. Мако имају модално значење 

погодбене и допусне реченице, ипак 

оне чувају карактер самосталних ре- 

ченица које се везују не са једном реч- 

ју главне реченице, већ са целом глав- 

ном реченицом. Зато се оне одвајају 

запетом. Уз њих стоје погодбене све- 

зе: ако, буди, да, када и допусне: 

ако... и, иако, ма да, макар, ма, да, 

премда, што и сл. 

Било би ми врло мило, кад би ми 

још когод послао (пјесама). — Неће 

тебе погубити уја, да би никад не ви- 

дио царства. — Молила се Богу да 

јој да да затрудни, макар и змију ро- 

дила. 

5 108. Узрочне свезе (јер, што, за- 

што, будући да, када и сл.) које стоје 

уз узрочне реченице у којима се из- 

носи узрок као нешто сасвим незави- 

сно (од чега управо зависи оно што 

је у главној реченици) — одвајају се 

увек запетом. 

Благо теби, кад имаш два весеља. 

— Бог није крив, што људи зло чине. 

5 109. И у последичним реченицама 

износи се обично нешто што се сма- 

тра као последица, резултат целокуп- 

не реченице. Оне се везују за главну 

реченицу свезама: да, како, те, тако 

да и одвајају се запетом. 

И ту мајка тврда срца била, те од 

срца сузе не пустила. — Има двана- 

ест коња, да не знаш који је од кога 

лепши. Исп. т. 136. 

5 110. Када реченице замењују под. 

мет или прирок, оне се често стили: 
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зују, тако да се образују готово две 

напоредне реченице. Такве се речени- 

це одвајају запетама. 

Колико људи, толико ћуди. 

Постало је од: онолико колико је 

људи толико је и ћуди. 

Мако се у другим приликама под- 

мет не одваја од прирока, овде се ове 

реченице осећају као полузависне, та- 

ко да свака има свој подмет и при- 

рок: колико је људи, толико је ћуди. 

5 11. Поред оваквих напоредних 

(стилизованих) реченица код којих је 

напоредност исказана заменицама и 

прилозима који једни другима одго- 

варају (корелативи), има и напоред- 

них реченица код којих нема оба зна- 

ка корелативности. М такве се рече. 

нице одвајају запетом. 

Ко брзо суди, брзо се каје. Дакле, 

не мора бити речено: Ко брзо суди, 

тај се брзо каје, већ се тај однос (ко- 

релација) може и само подразумева- 

ти. у 

Кад срце запишти, мисао је крива. 

5 112. Али то не значи да се сваки 

развијени _подмет или прирок у за- 

себну реченицу одваја запетом, па би- 

ло да стоји на првом или другом ме- 

сту, већ само онда када је поменуто 

стилизовање извршено. 

Јер онда питаше нас за песме наше 

који нас заробише. — Који нас одве- 

доше говораху. — Којн ненавидите 

Сион посрамићете се од Господа. — 

Данас виси на дрвету који је обесно 

земљу на ВОДИ. 

8 #13. Редак је случај да додаци _ 

подмета и прирока када се развијају Е 

у пуне реченице задржавају своје 0- 

бично место. Они се махом стављају 

ради истицања на прво место у рече- 

ници, тако да тек после њих долази 



7 

главна реченица са подметом или при- 

роком. Када главна реченица заузме 

друго или још које даље место, а 

оваква зависна споредна реченица сто 

ји пред њом, тада су оне у инверси- 

ји. Кад год се инверсија врши, зави- 

сна реченица се издваја из непосред- 

не зависности, реченица се донекле 

прекида, тако да иза ње мора стајати 

запета. 

Доћи ћу кад будем имао времена 

— без инверсије, у обичном реду; али: 

Кад будем имао времена, доћи ћу. –- 

Куд војска прође, трава не расте. Без 

инверсије: Трава не расте куд војска 

прође. 

5 114. Када се врши инверсија поје- 

диних речи у реченици, оне се запе- 

том не одвајају. Али ако која таква 

реч има додату реченицу уза се, па се 

изврши инверсија целога израза (тј. 

и речи и додате јој реченице), онда 

се она одваја запетом. 

Са разлога који ће бити изнесени, 

поменути предлог не може се прими- 

ТИ. 

5 115. Када се зависне реченице не 

одвајају запетом од главне реченице. 

па се уз те зависне реченице употреб- 

љавају друге које такође зависе од 

главне реченице, онда се зависне ре- 

ченице на другом, трећем итд. месту 

сматрају као реченице у набрајању и 

одвајају се запетом. Када пак међу 

зависним реченицама има таквих које 

зависе од других зависних реченица 

које су у непосредној вези са њима, 

онда се оне или одвајају запетом или 

не одвајају као и кад зависе од глав- 

них реченица. 

Да ли знадеш шта ће бити мени, 

шта ли теби. Али: Молио се Богу да 

му да да победи све непријатеље сво- 

је. 

В. 

Неодвајање запетом речи 

5 116. Када једна реч одређује дру- 
гу, она се од ње не одваја запетом: 

Река Сава утиче у Дунав. — Доле- 

тела птица ластавица. — Зелена шума 

оку је пријатна. — Нека дођу учени- 

ци првог разреда Поповић и Вукми- 

ровић. — Владичин спев „Горски вије- 

нац“ радо читам. — Волим поштена 

марљива човека. 

89 117. Када се свезама везују речи 

или реченице у џелину или потпуно 

изједначују, било потврдно, било 

одречно, оне се, ако су свега две, не 

могу одвајати запетом. У таквим се 

случајевима употребљавају свезе; и, 

или, ни, нити, било, воља, час и сл. 

Ја и ти ћемо ићи заједно. — Ни ја 

ни ти, већ буљубаша Зека. — Вино 

пију Новак и Радивој. — Узми алат 

ил' остави занат. — Тада ученици сви 

оставише га и побјегоше. 

85 118. Ако има више од две речи 

овако везаних и изједначених, сматра 

се да су у набрајању, и све што | 

преко две речи одваја се запетом. 

Ја или ти, или он. Ни ја ни Ти, ни- 

ти ико други. 

5 119. Ако се на крају набрајања са- 

мо последња реч веже свезом са оста- 

лим речима, и за њу вреди правило 

у т. 104. 

Купи ми: 

хране. 

одела, обуће и нешто 

Г 

Неодвајање запетом реченица 
5 120. Реченице које замењују неки 

реченични део са нарочитом службом 

у њој — са њом су чврсто везане, и 
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док се паходе у свом обичном гра 

матичком реду, не одвајају се запетом 

85 121. Овамо долазе све реченице 

које замењују објекат, додатак за ме- 

сто, за време, за начин и сл., па се на- 

лазе на ономе месту на којем би ста- 

јале да су исказане засебним речима. 

Питам га шта види. — Рекао ми је 

да дођем. — Трава не расте куд вој. 

ска прође. — Горки су тамо залогајн 

хлеба где свога нема и где брата ни- 

је! — Намесници кад се покорише о- 

стали су на својим местима. 

8 122. Релативне реченице. Релатив 

на заменица или релативни прилог мо- 

гу бити везани са једном речју са ко: 

јом чине један појам; тада се не могу 

одвајати запетом. Али често, и ако се 

додају појединим речима у реченици, 

релативне реченице не чине један по- 

јам са њима, већ уводе у реченицу ка: 

кву споредну, у датом тренутку дода 

ту реченицу. У том се случају одвајају 

запетом. 

Пешаци оборе горњи шанац у коме 

су била обадва топа. — Никога коме 

је тако име нема у родбини. 

Али: Дижем руку своју ка Господу 

Богу, чије је небо и земља. — Јеро- 

воам, чија мати бјеше удовица, поди- 

же се на цара. 

5 123. У свему осталом и за рела- 

тивне реченице вреде сва правила као 

и за остале. М оне могу бити у на- 

вођењу, напоредне, уметнуте, у инвер 

сији. Тада се, наравно, одвајају запе- 

том. Исп. примере у т. 122. 

5 124. Кад партицип претставља 

прост прилог који се додаје предика- 

ту, он се не одваја запетом. 

Мати му плачући одговори. 

8 125. Тако исто и други партиципи 

када немају својих додатака који би 
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показивали да они значе целу речени 

цу — не одвајају се запетом. 

Запјевавши оде у другу собу. — Не 

дочекавши одговори. 

5 126. Овамо долазе и трпни парти. 

ципи. 

Усамљен и ожалошћен он је стајао 

у свету као грм на оголићеном брду. 

Истина је да је „усамљен н ожалош- 

ћен“ преметнуто; али се засебне речи 

у инверсији не одвајају запетом. 

5 127. У највећем броју случајева 

партиципи чине партиципске реченице 

најразличније врсте (начинске, услов- 

не, временске и сл.) које се по смислу 

и намени слажу са осталим зависним 

реченицама. Зато за њих вреде прави: 

ла тих реченица. 

Цар дознавши од слугу шта је и ка- 

ко је метне увече под браду сунђер. 

— Тимотије илн не знајући за ту за- 

повијест или мислећи да је он може 

преступити избаци пушку. 

5 128. Могу овакве реченице бити 

уметнуте, и тада се одвајају запетом. 

Матић, узевши једно с другим, има 

право. 

5 129. Најчешће су овакве реченице 

у инверсији, и тада се одвајају за- 

петом. 

Чинећи ово, ви нећете погрешити. 

5 130. Свезе се могу употребити као 

речце за истицање. Тада се ставља 

онај знак интерпункције који би се 

ставио да свезе и нису употребљене. 

„Ја или ти“ сасвим је једнако по 

знацима интерпункције са „Или ја или 

ти“, само је разлика у истицању. 

„Узми алат ил' остави занат“ — јед- 

нако је са „Или узми алат или остави 

занат“. 

„Можете их видети: и у гуњу,и у 

капуту, и у ћурку, и у униформи и У 
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раси“ — једнако је са „Можете их ви- 

дети: у гуњу, у капуту, У ћурку, У у- 

ниформи н у раси“. 

8 131. Према томе, водећи рачуна о 

ограничењима која су изнесена, тј. кад 

нема набрајања, не одвајају се запе- 

том: спојне свезе (и, те = и, па — и) 

и свезе подударности (потврдне: или, 

воља, ја, одречне: ни, нити). 

Узме буздован и размахне њиме. --– 

Он седе па поче причати. — Навалише 

на њега те га свезаше. 

8 132. Али се често овим свезама 

уводи самостална или напоредна ре- 

ченица; тада се и, па, пак, те и сл. 

свезе одвајају запетом. 

Турски га тобџија сагледа, па по- 

тегне из топа те га удари испријека 

кросред плећа, ин тако га прекине. 

5 133. Све намерне свезе (да, како, 

еда и сл.), изричне (како, где, да, е), 

упитне (да ли, како, шта и сл.) уводг 

реченице које су прави или неправи 

објекат реченички (допуна предикато- 

ва), тако да се не могу одвајати за: 

петом. 

Није мене царе оправио да ја пијем 

на Леђану вино. — Бојећи се Милош 

да Турци не спазе, нареди друкчије. 

8 134. Али ако се деси да се којом 

од ових свеза уводи каква самостална 

реченица (то бива нарочито онда када 

се глагол од којега она зависи пропу 

сти), онда се испред свезе мора ста 

вити запета. 

Ја сам синоћ нешто пијан био, (ре-: 

ците ми) да што лоше бесједио ни- 

сама — Кад вам казах земаљско, па 

не вјерујете, (питам вас) како ћете вје- 

ровати, ако вам кажем небеско. 

5 135. Не одвајају се ни начинске 

(где, како, као, камо, куда, што, него- 

лн и сл.) свезе ни временске (чим, да, 

док и сл. када се реченице које се 

тим свезама отпочињу находе на свом 

обичном месту (иза подмета или при- 

рока), јер се тим реченицама замењују 

прирокови додаци. 

Сврши на путу све као што му је 

речено. — Бјежи натраг што боље мо- 

же. — Име ти се свуда спомињало док 

је сунца и док је мјесеца. — Ево има 

четири године како с тобом, царе, во- 

јујемо. 

9 136. Када реченица ове врсте 

(обично каква релативна или после- 

дична реченица) чини целину са речју 

у реченици која се не одваја запетом, 

и она се не одваја запетом (исп. т. 

122). 

Осуђен је због злочина који је учи- 

нио. — Он је толико висок да на вра- 

та не може ући. 

ХМГ Други знаци 

5 137. Знак ЛА може се стављати на 

крајњи самогласник другог падежа 

множине, да се њиме покаже, ако је 

потребно, да је тај облик други па: 

деж множине, на пр. облака за разли- 

ку од облака, 2 п. јд. 

5 138. За ненаглашене дужине, ако 

је потребно (на пр. у граматикама) о- 

бележити их, употребљаваће се хори- 

зонтална црта (—) над вокалом, а не 

лук. 

8 139. Уз крњи инфинитив (доћ, чи- 

нит и сл.), ако је потребно употребити 

га, не треба стављати апостроф. 

5 140. Поред обичних начина скра- 

ћивања речи као г., д-р, г-ђа и сл. 

могу се употребљавати и други слич: 

ни начини као др., гђа. итд. 

8 141. Уз редне бројеве не мора се 
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стављати тачка када се они означују 

арапским или римским цифрама. 

8 142. Иза наслова, потписа итд., на 

насловном листу књига, на документи- 

ма, у књигама не ставља се никакав 

знак интерпункције. 

5 143. Неколико примера како треба 

стављати знаке интерпункције при 

скраћивању речи: 

| 15, 16, 17 (1 књиге страна 15, 16, 17). 

д (динара) 
п (пара) 

кг (килограма) 

(метара) 

км (километара) 

кбм (кубних метара) 

ч (часова) 

мин (минута) 

тј. (то јест) 

итд. (и тако даље) 

и сл. (и слично) 

и др. (и друго) 

и д. (и даље) 

о. г. (ове године) 

о. м. (овог месеца) 

т. м. (тог месеца) 

с. р. (својеручно) 

Када се у почетку одељака, парагра- 

фа и сл. стави уз број тачка (на пр. 

у овом Упутству), то значи да је уз 

број изостављена која реч која се мо. 

же лако погодити (на пр. 145. значи 

145 тачка или сл.). 

ПЕТИ ОДЕЉАК 

ХУП Гранскрибовање туђих речи 
и имена 

9 144. Туђе речи које књижевници 

позајмљују пишу се онако како се у 

језику од којега се позајмљују изго- 

варају. Ако наш језик нема слова и 
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гласова којима би се транскрибовалн _ 
гласови и слова других језика, они ће _ 
се обележити најближим гласовима. + 

нашег језика. 3 

На пр. немачко џ, франц. и, руско _ 

Бр пољско у — бележиће се нашим и; _ 

франц. оп, еп, т пред сугласн. и на 

крају речи означава се слогом он, ан 4 

ен; пољско е и а — такође ен и он; 

умекшани сугласници у руском, пољ- 

ском и чешком онако како се изгова- 

рају (ти д у руском ко ћиђ, 5и % 

у пољском као ш и ж); талијанско 5 

о и сл. као ћо, ђо итд. 

Писаће се ниво — туеаџ, сиже = 

зије! и сл. уколико буде потребно да 

се те речи у нашем језику употреб- 
љавају. : 

5 145. Када су сугласници нагомила- 

ни на крају страних речи, онда за њих 

вреде ова правила: 

а) сугласници с,3, ши ж, р; 1 

мин,х,јив 

не одвајају се вокалом а од сугласни- _ 

ка пред којим стоје, уколико није 

друкчије одређено под 6), на пр: 

Дамаск, ађутант итд.; дакле, и: КОН- — 

церт, парламент; али зам у: бољшеви-_ 

зам, плеоназам, радикализам и др. ; 

6) сугласници Т ИД, КИГ, ПИ _ 

иб,лвим 4 

одвајају се вокалом а од сугласника 

рил,мин: МО 

Петар, Александар, скиптар, о 

Кадам, Патам и сл. 

в) када један од сугласника то · 

или д, К илиг,пилб ____ 

стоји пред другим од тих истих с 

гласника — може се одвајати вокалом 

а, иако има речи у којима се то ника, =“ 

не чини (пакт, запт, такт, али с 

Египат и сл.: факат и факт, дијалекат _ 

и дијалект итд.). ћ У 

ЕЈ 

4 

> 
%. 
. 



85 146. У другом падежу множине 

непостојано а може стајати у свима 

случајевима сем оних у којима се на- 

ходе групе сугласничке са с, Ш, 3 и 

ж на првом месту: обелиска и сл.; али 

патријараха, ађутаната, псалама и сл;; 

тако исто и код именица женскога 

рода као карта — карата, катедра — 

катедара и сл. 

5 147. М лична имена, презимена и 

географска имена, била она словенска 

или несловенска, треба писати фонет- 

ски, тј. онако како се изговарају у 

дотичном језику. Када изговор њихов 

знатно отступа од изворног писања 

или када је њихов начин писања ређи, 

потребно је да се поред фонетски о- 

бележеног назива стави и изворни у 

загради или обрнуто. 

85 147а. Када је потребно наше речи, 

нарочито лична и географска имена, 

изнети у актима и списима намењеним 

иностранству, она ће се писати или 

нашом ћирилицом или нашом латини- 

цом, према томе да ли је потребно 

употребити у њима ћирилицу или ла- 

тиницу. На пр. у путним исправама за 

иностранство, у законским прописима 

за странце, у конвенцијама међународ- 

ног карактера, на картама латиницом 

писаним — писаће се: Веоггад, БВип5, 

Стад те, Шаге, 5Тој51С, МаХигапк, Бог- 

АЧеуте, ОХатопја, Рапсеуо, Ређезас, 50- 

Кођапја и сл. 

Када је потребно стављати наше 

потписе на страним документима, и 

они ће се писати, у духу више изнесе- 

ног, или нашом ћирилицом или нашом 

латиницом. На пр. на уговорима са 

иностраним државама ма које врсте, 

на страним документима итд. 

5 148. При навођењу страних имена 

места треба се придржавати савреме- 

ног назива, пошто наш језик нема та- 

ко старе ортографске традиције којом 

би се правдао старински облик назива 

који неки језици имају. 
Минхен, а не Монаков; Дрезден, а 

не Дражђани; Лајпциг, а не Липиско 

итд. 

5 149. Заједничке именице позајмље- 

не из словенских језика, уколико се 

не жели да се наведу у оригиналном 

изговору, добијају у нашем језику гла- 

совни облик као да су у њему по- 

никле. | 

На пр.: сујетан, обиље, жртвовати, 

скрушен, савршенство, искушење. 

5 150. За речи позајмљене из кла- 

сичних језика вреде нарочита прави- 

ла. Оне су двојако добиване: или не- 

посредно из дела класичних писаца, 

према начину изговора који је за та 

дела био примљен, или посредно, од 

различних европских народа који су 

према својим језичким особинама из 

говарали те речи. Тако су се код нас 

стварали каткада различни изговори 

истих речи класичних језика. 

Задатак је терминолошких и номен- 

клатурних речника да од материјала 

који постоји проберу оно што је нај- 

боље према ниже изнесеним принци: 

пима. 

5 151. Али има већ доста таквих ре- 

чи за које се може утврдити један 

облик као обичан, као карактер, криз- 

ма, Грах, Бах, универзитет, Персија 

и сл. У такве се речи неће дирати. 

5 152. Облик имена земаља, градова 

и лица узетих из туђих језика удеша- 

ва се, полазећи од рода тих имена, 

према особинама нашега језика, и да- 

ље се према њима он "и мења. Тако 

Мепаве: Вандеја, Сћатравпе: Шампа- 
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ња Жуковскаја: Жуковска, Јасна по- 

љана, УегзаШез: Версај, Достојевски: 

и сл. у Версају, код Достојевског, на 

Јасној Пољани, г-ђи Жуковској итд. 

Али има случајева када страни називи 

толико отступају од наших народних 

да се њихов облик мора оставити у 

потпуности не само у номинативу него 

и у осталим падежима. 

На пр. 2 п. јд. Гете — Гетеа, Мара 

— Мараа, Верди — Вердија, Вердијев, 

Нанси — Нансија. 

5 153. Мначе кад год је могуће ме- 

њати их по особинама нашег језика, 

тако ваља ин чинити: Шевченко: Шев- 

ченка, Петрарка: Петрарке, Тасо: Та- 

са, Молијер: Молијера, Петровска, Пе- 

тровској, Толстој: Толстоја итд. 

5 154. За позајмице из класичних је- 

зика вреди као опште правило: да се 

од основе позајмљене речи образује 

именица у нашем језику, а према ње- 

ну роду и према сличним образовањи- 
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ма нашег језика добија облик номина- 

тива. На тај начин би се одбацили на- 

ставци за номинатив и зависне паде- 

же класичних језика, а додавали би се 

када је потребно наши наставци. 

5 155. Али досада није увек тако 

рађено. Узиман је и номинатив једни 

не за полазну тачку, којему су се као 

основи додавали наставци за падеже 

нашег језика, тако да су се такви 06- 

лици каткада употребљавали напоредо 

са облицима образованим од основе, 

а неки пут чак и чешће. ~ 

Питање о њима може бити докраја __ 
решено само у терминолошким и но- 

менклатурним речницима. И ту ће се 
пазити да се од два облика који по- 

стоје у нашем књижевном језику узме 

онај који је правилнији према горњем 

правилу. Само у случају, ако је један 

облик завладао у целом нашем наро- 

ду подједнако, он ће се задржати она- 

ко како гласи. | 
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